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ققدييم

عنه،الشيطأنيةالصفةنزعبالآخرموضوعيةهعرفةكلتقتضى

بمعزلللفهمتابلةكظاهرةوالتاريخى،الاجتماعىالشرطينضمنوقراءت

.والأهنياتتيةالذاالرغبا!عن

المبسيط،هنالقدرهذاعلىالأيامهنيومفىيكنلمالأمرلكن

عليه،هوبماوهعرفتفهمهسبلىتعترضالذى،اليهودىآخرنامعخاصة

نفيأاليهنوفهلتاكيدمحاولةكلتمثلحيث.الوجود،صراع!ا:عقبتان

هىالثانيةالعقبةو.للهويةدائمأجرحأوجودهيمثلالأقلى،علىأوللاخر،

أساسياًشرطاًهنهاالتحرريبدوالتىالرَاثيةالمفهوهية-اللفويةالترسائة

وثقلالماضىأعباءهنهعفاةالآخرهعرفةتجعل،جديدةوضاهيملغةلخلىَ

التاردخ.

العربهعرفةصياغةفىهزدوجاًدووأالقضيتانهاتانمارستوقد

النمَديهَالاتجاهأتبعضاستعاوتحينففى،عامبشكلواليهوديةباليهود



إل!استنتاجاتهانىوصلتحتىالمَراثهوشاهيملفة"الإسلاهيةه

نىالكبرىاليهوديةدالمؤامرةصه!ن"حكما،"اروتومصرلالتكاريكاتوو

التراثيةال!كتبفىلمجدلكنهاإسلامىأوعردىغيوهنشأ)ذالقالتأريخ

التراثيةا(لتربماتَارتباطهالعر!،"اليسارىالمحصابنكاعديدةأسانيد

والصهيونيةاليهوديةبل!الف!ملىحدإلىوصلت،دسرنيةفويهقطبةفى

ألطاهحدالبهو؟بةالبرجوأذبةكادلكاتورفىو!لتسمتقلتبن،كالاهو!أ

ذات)فلرةالعالمىالرأسحال!السوقطنىبهاالمحاصلاوالسعوقباالسلطة

حولهالمأركسيه،للفبئتأهـللاتهنهستحد-وهىأيضا،صكرلىنحيومنعثأ

اليهودىسرعنالهحتمنبدلأ،اليهودىفىاللينسرعنألبحثضرووة

.د!نهأفى

عريى"علم"إل!الدعوةثصددأننالخدممماالاستنقاجينبفىلا

لمعالجة(اللىJسالفةللأفكارالعربىغيرالمنعثأإلىنشيرأشاأطالماالمنشأ

بهذهنستعل!التىنالدعوة1الصهيونية.وعلاقتهالي!هوديةواليهودقاويخ

عنالبحثيينهمنشركةقواسمعنالبحثضرورةه!عليهاليلىللتدىالترجمة

الوصولدون،دينهنىاليهودىسرعنوالبحثاليهوفىىفصالدينهمر

التا!دخية.ألوقانحتسندهالاالتىالمتطرفةالاستنتاجاتإلىبالضرورة

العنصريةللقوهيماتوهنحطاهتأخرأنموزجاتمتبرهثلأ،فالصهيونية

يهودياا!تدادأ،نفسهبالقدرتعتبر،!ن!هأعشر،التاسعالقرنفىاياوردهلية

زلكيلنولمالملىكوو،القرنفى""الهاسكالاهاليهوديةالتنوبر!ركةعلى

!نأصيلهعناصرثمةتكنلملوبها،تمالقىيالصوؤليتأتىالارت!اد
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تهريريمفىلاىلك.النباحإمكانياتلهوطدمظحعهاليهودية(لدكانة

الجفوانيااسقانقعموهادالعربال!فلممعطينيينهنأليهوديةالد!ولآموتف

الموقففىإضافىتبرلر!كل!نمثووبماإذالأوس!،المنسقنىألسياسمية

يستفيضالذىالموقفؤلكاليهود!ة.الديانةفىللاسياذالمعادىال!عام

عليه.والتدليلدراستهئىفماحاك

-I-

عل!الفرلايةأوأورواياالمتصىةأالولاياتالغربفىأحديجرؤلا

ثينالمطروحةالدواسةفىشاحاكيفعلىكمااليهود!ةللديأنةافتقادالظتوجيه

غيرهنالناتدكانإذاللعمماهية"،العداءهىالجافىةفالتهصةأيديفا،

وكلاهحايهوديا،(لناقدكاناإر"لخممعهيكرهالذى"اليهوليىأو،اليهود

لقدوالاجتصاعى.هوا!هالوطيفى،يالمعضالتهلكةإلىبصاحبهيود!

كطاهرةوتكرممتهالثان!يةالعالميةالحرببمدواضحةيقوةالنزعةهذهعلهرت

فىواتخذت،إسرائيلدولهَقياميعدالغربيةألثقافيةالت!قاليدف!واسخة

للسيماسةانمَقادكلىياتحئعصالاشكلاالماضيةالقليلةالعقود

بوهنةللصهيون!يآانمقادوكلى،لل!صماهيه،عدأهاهعنميا،كانههماالإسرانيلية

.لجولولافيوللاالذىالعداءزلكخلودصكلىجديد-

الناش!هفندلىا!لىيمنونأن،السياقهلىافىبالفةد!هلهومما

"هنياسمالإسرائيليةللسيأسةانتقادأتيتضمنالذىكتايهالأهيركىه

كتالب!هولفأليهودى،هاليفى،ايلانيتهمأنأو"الكلامعلىيجرؤ



المنهجعلىخرجأنهلمبردالنفسوكراهيةيالجنوناليهود""تارلخ

كشجاعةثاحاكدراسةتتبلى،لدلكالتاهـيخهتفسيرفىالصهيونى

يذفريدةمكانةتمنحهاإضافيةمؤهلاتثمةولكنالتقدير.تستحق

النحرعلىإيجازهاوككتنا،الموضوعننسعالجتالتىالنقد!ةالأدبيات

التالى:

علىوتدوته،الكاتببهايتحلىالتىالعميقةالموسوعيةالثقافة،

القديمةاليهرديةالمصادرخاصة،يثتىمصادرمنومعلرماتأنكارتوظيف

وكذلكاليهرد،غيرلباحثينمتوفزغيروهىالعبريةياللفةالمنثوؤ

الدينيةالمؤسسة!رصكتبأو،التداولمحدودةعبريةكتبعلىاطلاعه

نىالعيش!ردةإلىإضانةاليهود،غيرعنحجبهاعلىاليهودية

انطباعاتاكسابمنمكنهمماصبا.،فىاليهودللشدبنل!مستوطط

اليهودية.للشريعةاليوميةالتطبيقاتومراتبةمباثؤة

ومبادىءلأفكارمخلماامتدادأتعتبرالتىالإنسانيةالنزعة8

طريقإلىوصلتوالتى.والسلطةللدين.LLJ،المعاديةالأورودىالتنرير

هذافىأنفاسهاولفطتعشر.التاسعالقرنفىالاستعماريفعلمسدود

فىوالمبازرالمحدردةالحروبمنومئات،عالميتينحركينلهيبفيالقرن

تبدوالأخيؤسنواتهمنالقرناتترابومع.العالمنىمختلفةأنحاء

جدارةأومصداقيةكلفقدتوقدالتنوير،عصروريثة،الأور!كيةالليبرالية

البرية.نىالصارخالصوتمثلشاحاكيبلرالمعنىثهذا.كهايعتد

بينوالفصل،لليهوديةاللاثاريخىالصوفىالتفسيرفىالتحرر"



أرلعةنىمتناثزكشركةكبحاعاتاليهودوتاريخ،كديانةاليهوديةتاريخ

وأاليهوديةتاهـلخنىءسواكثيؤثفراتبوجردوالاعرات،الأرضأركان

اليهوديةالتنورحركةيدأتهما!ثاحاكيستكطالسياقهذافىاليهود.

ضروؤ،حولالبراهينمنمزيدأولقدم،الماضىالترنفى)الهاسكالاه(

لجاهاتمقاومةرجعيةكردةالصهيونيةالأيديولرجاإلىالنطر،وصحة

ابهى""الرعدأساطيرمناليهود!ريرحاولتالتى،اليهوديةالإصلاحية

،.والث!عبالأرضوحدة"والمختار"الك!ثعبو"
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.ءوالا-المصطلحاتكبعضتُعرثبهوامشالعرديةالترجمةأرفقنا

عدللد!كعور"الصهيونيةوالمصطلحات"المفاهبمبموسوعةاستعناوقد

والاستراتيجيةالشايميةالدراصاتمركزعنالصادرةالمسيرى،الرهاب

.المذكورةتالمصطلىبعضتفسيرفى،7591ثالاهرام

ضرحسن

5/8/2991تؤسى



الدَ(بقواءةقبلىووية!فرملأثظات

!نأهل،العبويةهنوهفردافهصطلحاتالكثالبهرافىترد

أهمهفاونثبت،اعتبارهفىالعرسالقارىءيضعهاأن6الفائدةلاستكمالى

شعروحيا:هعالمصطلحاتطه

انقممصعمتا،اليهؤعند!الصوفيةألباطنيةألتا!يلاتعلم:أقيلأه

الإلص،والفيضالبافيةالمعرفةإلىا(لطريقخاصنطرىت!سعين:إل!

ووهوزاللهباسمالتممبيحيستخدمالذىالسحرإل!أتربوهو!جمطى

يهودفيالقبال!الف!كرانتشر.الغاياتلتحقيقاكلاوليةدالأرتامألحووب

الثاهنالقرنفىأورويانمرقيهودوثينعماثرالعممادسألقرننىأورل!ا

هكوكإيراهامالحاخامالمحدشطالعصوفىالقباليينالمفهـريناهمعنمشعر.

أهعها.وهوالزوهاركتابوكهلكالباهيرهكعبهااشهرمن.القلعىوالحاخام

أورويا.شرق!هوديستخدحهاجثوبيةالمانيةلهعبة:أبف
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والعبربةاكلالمانيةا!ودا!تهنخلي!وهى0125و0001عامىفيلمحهرت

فىهاجرواحينحاهعهماليهودوسهاألمافيان!أساساشثمأتواالمملافية،

فىاليهودبينساندةلفةأصبحعتوووسيا.ب!ولندماإلىسثرالمحاهسالقرذ

هن،إسرانيلنىالتلدوديةالمداوسنىهمصتخده!ترالماالثمرتية.أورد!يا

عليخيم.شالوموسفا!يمهونجيرهندلااييديمثعيةكلئابأشعهر

أما!صية،613عددهاهـلبلخالدينيةالوصاياتعنى:ا!ة

احتفاليةبصو!ةالملىكورةالوصاياتلق!فت!عنىهناالمقصؤألباويتمهمفاه

السنوبى.التوالىعلىسنة12و39سنفىوالإناثللذكووصطدةوتتم

أهمهنكع!مهرالاحمَفالوفيا.الدينيةص!سؤلياته!تح!حلاالممخصلقيامالمبكر

الأهبركببن.البهودلدىالمناسبالط

فىالمولوداليهودى،هيحر!ينهوبمى!ضعهكتاب:ولوأه!ة

ميحوناقاستقر!قد.اليهرديهألديانةنلاسفةأهمهناصبحالذى"قرطبة

الدينصلاحأينا+أكلبرعلىالدينلنووخاصاطبيبأوعملىاقاهرةفى

العهدحوأههالكل!إيجازترتيبعلىتو!اهديشناهيحتوياكلايوثى+

.والجعاراهالمثعناهكوانايأصيحإل!إضانة،القوانينهنالقديم

طهو!صكدةْلبلترونإلىبخصولهاتعو؟دينيةطبقة:أ!و!ن
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المكتولةثالشريعةإلايؤمنونولاالآخر،ثالمالمأصحابهايؤمنلا.المسيح

هذهاصطدمت.الشفولةالشريمةعنيدافعونكانواالذينللفرشصيينخلا.لا

بمكانتهالتحتفظالرومانثمالهيلينيينمعوتعاونتاليهودبعامةالجماعة

الهيكل.تحطبمكعدالوجودمناختنتوتد.الاجتماعية

فىوتستخدم""التقىوتعنىالعبربةمنمشتقةكلمة:الحسيديئ

شيمبعلأسسهاالتىالصوفيةالدينيةالحركةعلىللدلالةالحديثالعصر

فىاليهودلفالبيةعقيدةإلىعشرالتاسعالقرنمطلعمع!ولتوتدطوف.

الشرتية.أورولا

العهدمفسرىكبارمنصهيونىيهودىفيلسوت**:مارتن

الدينىتطوؤنىحاسصادورألعبتالتىالحيديةيالحركةاتصل.القديم

الروحيةصهيونيتهاختلفتوقد،الصهيونيةالهركأإلىانفموالفل!مفى،

أهممن.فلسطينإلى3891عامهاجر.السياسيةهرتسلصهيونيةعن

والعالم.وإسراثيلوموسىء،السماأجلومنوأنتأنا:مؤلفاته

العصرفىالبهودبةالمذاهبأهممن:يئالارث،!ا!8

بينوالإصلاحيةالتنولريةالتياراتضدرجعيةفعلرد-وهىالهديث،

التقليديةاليهوديةالمقولاتكلعنالأرثذوكسيةاليهوديةتدافعاليهود.
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أنهابذكرومماوالوافع.التارلخلحقانقمجافاتهارغمالقديمةوالأساطبر

إسرانيل.فىالدينيةالحياةعلىتسيطر

زمنفىمرجودأكانيهودىوسباسىدينىحزب:ا!!ن

الدين،فىالمتفقهينأوالمثقفينمنمجموعةعلىمقصورأوكان،المسيح

الشفوية،الثريمةعنيدافعونوهم،الناسعامةعنبعزلتهمأفرادهويمتاز

اليهوديةأنيذكرومماالملاتكة.والآخرةوالحياةالماشيحبنكزويؤمنون

المدارصعلىانتصرتالتىالنرشميينيهوديةهىالتلموديةأوالحاخامية

.الأخرىالدينيةوالابحاهات
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وهى8كنيرةالإغريقحهـاياتلأن،الحقأنهأعتقدهاهنا"أكتب

."للسخريةهثيرةأوى،كعا

لمهيرهـدئقله!دعا/لليشهئيوسهكقأ!

أعالم"!ديقالحتيقةلكن،صديقأثلاطون"

لملأرسطولأخلات!،W"مقمقطحلم

يفهـرثه"هاديقولىيريد،جماإنسانكلىيفكرحؤد!لة،فى

سببنوؤار
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ولىلملقمممملم!ى

غةوالمراولت!ح!ا

الخاوج!منالت!ريو:!طلحادتاغعوقي

قد"يهودمى،هصطلعأنالموضو-3هلهاحولىالكتايةهصاعبأول

ا!اعر4هذالإدوالظهختلفين.بمعنيل!الأخيرةسنهوخعسينالمنهفىاستخدم

ثذ،عند!8المقبولالشائعالمعنىكان0178،العامفىأغممناظنتخيل

كحكوقاليهودفهعهالذىالثمىءهعج!بوياينمسجميهودىلمص!طلح

الدينيةال!تحاليملكناكلاول،المقامف!دينيةالهويهتلككاشه.لهويتهم

الاجقحماعيةالمحياةجوانجاكافةنىاليوهىالسلوفيثتفاصيل!كعت

يكنلماليهود.سضيهعثعلاقتهم!كذلك8أنفعممهماليهردجمأوالمثصخصية

حت!ي!ن!ربأن8للكلمةالحرنىيالمعنىالوشا،ذلكنىاليهودىبمقدوو

غير!اهالسلوبهيةالتعاليمنفسكانتكمايهودى.غيرايتفىءهاكأس

نيوبووك.حتىاليحنهنبحلىانيرهاهطبقةاليهود
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العالميهودلوصفاستغدامهيمكنالذىالمصطلحكانومهما

ثلمصطلحاتحرلميافيزيقىنزاعيدخولهنا،،أرغب)ولا0178

ذلكفىاليهوديةالطواثفكافةأنالواضحمن"شعب"()1(و""أمة

ظهرانيها.بينتعيشالتىاليهوديةغيرالمحتمعاتعنمنعزلةكانتالوتت

فىبدأت-متوافلتينعمليتل!يفعلالوضعهذاتفيرزلك،ومع

الثورةأثراتتفتالتىوالبلدانالثورلةفرنسافىواست!رت.وابخلتراهولندا

الحديثة-الملكيةعنرالتاسعالقرنأنطصةإلىوانتقلت،الفرنسية

الحالاتكعض)نىالفردبةالحقوقمنكهايعتددرجةاليهودنيلالعحليتان:

الطائفةكانتالتىالقضانيةالسلطةو!طيم(كاملةقانونيةمساواة

العمليتينهاتينأنهنا،،الملاحظةبحدرأفرادها.علىتمارسهااليهودية

غيرأنهارغم،الأولىمنأهصيةأكثرالثانيةوأن،متزامنبثكلوقتا

مثلها.واسعنطاقعلىمعروفة

سلطةالمتأخرةالرومانيةالإمبراطورلةعهدمنذاليهوديةللطواثفكان

الضغطتعبنةخ!منتستصدلاسلطةأفرادها.علىكبرىقضاثية

منشكلباْىالتعاملرنض:المثالشيل)علىوحسبالطوعىالاجتصاس

السافرالتمعومنبلجثتط(دننحتىأودينيامحروميهودىمعالأثكال

تلككلإيقاعالممكنمنكانوقدوتطرد.،وتسجن!لد،سلطةأيفا.

دبنبةكامةالدقة!رشاإؤاأو.دبنبةكطائفةياننسهمأنفسهموصفرااليهؤ11(

أعلىأحدلسانعلىجا.النىالقولهناأعبحالتوراب،بسببفقطضعب"ضعبنا

.الأمثالمفرب،التاسعالقرننىعاشالذىهاغاتونسادياالحاخامالدينيةالمراجع
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المحاكمجانبمنالفرد،اليهودىيحقتماما،ثرعيةيصنةالعتولاته

وبولندا)أسبانياكثير-يلدانوفى.الجناياتأنواعككلالمختصةالحاخامية

الهكمصدروقد،الإعدامبعقولةحتىالحكمالممكنمنكانكارزان(مثلان

.الموتحتىالجلدمثلوحث!يةطرقباستخدام،أجانا،كها

منأيضااباركةلتيتيلوحب،المحارساتتلكبكليسمحلم

جانبإلىالتى،والإسلاميةالمسيحيةالبلدانفىالدوكسلطاتجانب

مصالحالأحيانبعضنىلهاكانتوالنطام""الأمنحفظعلىحرصها

تاريخهاالعاندالأسبانيةالمحفوطاتفىمثلا،،هناك.أيضامبا!ئمؤمالية

التفصيليةالأوامرمنلعديدسإت،عثروالرابععث!رالثالثالقرنينإلى

مرطيفهم،تعلمالررعينالكاثوليكوأراغونتشتالةملوكعنالصادؤ

احتراممراعاةفىالحاخاماتمعبالتعاونورعا،عنهميقلونلاالذبن

أنتهكيهوديايغرئرنعندماالهاخاماتلأنالمازا.اليهردجانبمنالسبت

مرلحةاتفاتةهذهللصلك.الفرامةأعثارتسعةتسليمعليهم،السبتحرمة

الفعالية.وشديدةجدا

الذاثعالحاخامكتبهادينيةبفتوىالاسثهاديمكننا،نفسهبالقدر

يراتسر"الآن"تدعىبرسبرغمدينةحاخامسونير،موشىالصيت

فىالذاتىالحكمزاتالهنغاريةبالمملكةوقتثذيعرتكانفيماالموجودة

نببناإلىووجهها8،18العامتببلكتبهاوقد،النصساهـلةالإمبراطورية

يُعتدالتىالفرديةالحقوقبعضهناكاليهودنالحيثخاص،نحوعلى

تطبيقفىمتساهلبنأصبحوافيينانىاليهودأنحقيقةسوفيرنعىبها)؟(.

.1782عامالثانىجوقيفالإبراطرر(11
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المذنهين،عقابلسلطةهناكأليه!د!ةالطاشةنقدانهنذالدين!ةالتعاليم

دكان!هوفغ!رأيهودياكلالاإنلىيقالصكندها،برشرخفى،"هناواضالى

."لاعتتالهشرطياالئووسكلىأرسلىا!اعيادئ!

الدولةعصرطولقعلىاليهودىللوجوداجتعاعيةحقيقةأهمهلىه

يتحاقهالأذهانفىوغرسهاأليهودية،الدينيةالتعاليمهراعاة:الحديثة

الأغلبية8دبانةااعتناقإلاهفهههرباالإشعانيجدلاال!ىالمادىباجمراه

حالةفىإلأأبدأ،ع!ليةغيووهىهكاملةأجقصاعيةطيعةعلىالإتدىامأى

.(11ديئيهأذههوتوع

اليهوديةالطائفةتنقل!للوجودالحلىيثةالدولةط!ربمجرد،ذلكوغم

أكثرأحدأوا!سووتقطعمت،ألفرداليهودىتلجل!أوهعاقبةسلطة

التاويخثىاستبدادأالمجتصاتأكروأ!د4إغلاتاالمغاتة""المبتحعات

نأبيد8المحاوجمن،اكلاعظمبقسطه،هلااقحريرفعل+جابربته.البثرى

قلةالبداتنىكانواواولنك،الداخلىمنالعونيدلهقدهوااليهوداهض

كماالمستقهلى،علىالعواتبأوخمالحاوجهنالتحريرلفعلكانت.قليلة

هنكانفقدتايروالبه..ج.مدالبارعالخليلأحس!فياألفىسنرى

جهةهنالوطنيةوالمشاعرجهةهقالحقوقيعلىا+شلابيينالجحعالسعهلى

هعالمانسياالىالقافونأماموالمممما!اةالفود!قوق!تجاالواتح،ففى+أخرى

"غيرثأنهاألح!يةعنالتولنممعقطيحوللىاونا!ليون.ةالنرنجسيةألفوؤجيوش

اليهودأناممطورةلعوولبمالمهتدلةاليهوديةالتا!لخكلتبفىعادةكلههنايحلد(11

الفاهضةءالسحريةالقؤمنثنوعاو،بمعجزديانتهمعلىحافالؤا
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إسرانيلى،ثىخاصة،اليهودفيجداالسهلهنأصبحالممنىايلىا".ألمانية

و!كما+سمانيةالحرجم!ةومظأفكاركلىعلىالفعاليةشديدبومشن

وأية"يهو"غيرأشياءا(عتبأرها!الديمقراطيةصكن)ناهيلظالقانون

النطرالوشتففسوفىالتا!شىايالمعنى،كذلكوصأ"للييود"هعادية

نحهاهصداقيةأىنؤغمع"اليهود"!مالعاستخداههايمكنكأث!ياءإليها

ثهأيستشهدعندمايحدثوهذا"،اليهودية"المصلحةمحشا!ضتإؤا

فىأخرى!دولاألمانيانىصدثكماالموتف،هدىاعنلمجمهئلا.،العرب

ا!وهانس!ة،!االغوعاطفى،،عهخاىيهؤتايخكتاية،الوسطىأل!دبا

الموجعآ.الحقائقمنهحلىفت

حولم!واءالغزيرأوظفحناكتاياتفىالإشان!حلىلنلذلله،

المحتمعلجهممانماإلىإن!اوةأدنى)511كلبهماأوابهودأو5الاس!تبلىاد

صولتزاعمالهته8كئابأضطهاد،كتبإحراقعشر:الثامنالقرنفىاليهودى

مثل"اليهودى،غيرالاثتدائىالتعليمسطمح!ر،للتمائماالمحريةاقوى

ياطايحديةالمكتويةالألمانيةحتىأوأخطاء،دونالألمانيةاللغةكتابة

االلفآالكلميرة"اليهودية"اقوا!أاخفىا!صسمانيبدلنكحا2(.أاللافينية

موضهأصبت،اليهوديةالصونيةهوقفحوليأوليةحمَائقأى.الإلمحليزية

!عتهرون،فهم:اليهودغير!اه"الأيامهذههعينةأوساروفىجدايث!انع!

ه!رسكبيرجرءضاكهأ!!مي!ه8بمه!كهةمةلأثمأفلةأه،ممتاكهأفىهثلا111

.لليه!د

يكتابةحاخاهات!همجانبهنالألمانلمحيهودسعحعشرهالثامنالقرننهايةقبلا21

إلخ..والجلد.الدبنىالحربانطائلةلمحت6ففطعبربهاأحر!الألمانبة



غيرالقلاللوالأنراد.الشيطانامتداداتللكلصة،الحرنىبالمعنى

الواقعفىهم(اليهوديةيعتنقونالذيناولثك)أىيينهمالثيطانيين

المقدسةالسيدةالشيطانانتهكعندماسبيلهاضلت،يهودية"أرواح

وزوجةشقيقةاكبر،للإ4الأ!شولةالمكوناتأحدماترونيت،أو)شخينا

أعارلتدالسصاوى.متامهانى(التبالاهتعالىحسبالأصغر،الذكرابه

كافةنىاكازيبمنلمنالوتننوةهمثولم،غيرشوممثلالكتاب!لبار

وتضليلا.خسةاكثرهميينهممنشعبيةواحثر""الحساسةالمجالات

قدؤتعنىالتحرسلعمليةالاجتعاعيةالنتانجكانتزلك،رغم

نىياءماينعلأن،)1(للحيلادالثانىالقرنمنذالأولىللمز،اليهودى

باعتناقالحريةهذهثمنلدفعالاضطراردون،لبلدهالمدنىالقانونحدود

الحديثة،باللغاتالكبوقراعرمعرفةحريةلليهودأتيحت.أخرىديانة

كان)كماالحاخاماتمنس!بقةبموافقة!لمبعبريةوالكتابةعةالقراحرية

طعامتناولحريةتبل(منالييديشيةأوبالعبريةكتابلأىبالنسبةالهال

الجنسية،للجاةالمنطمةالعديدةالعبثيةالمحرماتبحاهلحريةكرشير،غير

المعاصى.أثشعيينمنكانت،المحطوؤ"الاْنكارلأنالتفكير،حريةوحتى

البلدانليهود)ولالتالىأورطليهودالحرياتتلككلأتيحت

نأركم،الاستبداديةوحتى،الحديثةالأوروبيةا!رط!ةجانبمن(الأخرى

للسامية.ومعاديةتمعيةالوقتنفسنىكانتالأخيؤ

النسي!يم()!لةاليهردوالزعماءالوومانيةالإمبراطوركةبينصفقةعقدتعندما1()

ومحاكمهمءالزدالاولنكوالتنطيميةالماليةللسلطةالإمبراطورلةنىاليهودجصيعكفع

اليهؤ.بينالنالامعلىيالحفاطجانبهممنتعهصراالذين،الهاخامية
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أصدروتد،الصيتؤانعساميالا،روسياتيصر،الأولنيقولاكان

"الأمنعناصرأيضاعززلكنهلليهود،المعاديةالقوانينمنالكثير

خلالمنولكن،وحسبالسريةالشرطةخلالمنلشى،روسيانى"والنظام

منيامراليهودقتلأصبححتى،أيفاوالوطنىوالحرسالنالاميةالشرطة

قبلماثولندافىبذلكالقيامالسهلمنكانبينصا.صباأمراحاخاماتهم

لابسببالأولنيقولايديناليهردى،"الرسمىالتاريخإن،0918العام

التاسعالقرنثلاثينياتأواخرفىمثلا،حدث،للنطام.وتعزيزساميته

باْوكرانياصفيؤيهوديةبلدةنى)تساديك("مقدس"حاخامأمرأنعشر

وبهذاالبلدهلحصاماتالمغلىالماءنىيالقائهوزلكمهرطق،يهودىبقتل

الرشوةلأنلشىثالغةودثةعراةالمعاصزاليهوديةالمصادرتبدىالصدد

عوتبواالمقدسالرجلو!لذلكالفاعلنلأنبل،وحسب"مؤثزتعد"لم

رجعياGALAالعامتبلماالنحسافىميترنيخنطامكانكما.أيضابقسؤ

دقتليسمحلملكنهلليهود،وديةمشاعرأدنىيكنولا،السعةسء

ا.ALAعاموخلاللببرالبين.بهودحاخاماتذلكفىبما،بالمالناص

اليهوديةالطانفةزعماءفعكماأولكان،مؤقتا،النظامقؤوهنتعندما

تتلحديثاالمكتسبةكحريتهملنرت(الأن)تدعىالفاليسيةبرغمدينةنى

صفيزمجموعةاستوردتهالذىالهاخامذلك.بالسمالليبرالىالمدينةحاخام

الديية.شؤونهاعلىليشرفألمانيامنالأرثذوكسغيراليهودمن

المبتدعالميتسفاه،احتفالإجراءهرطقاتهأخطرإحدىكانتولالمناسبة،

الوتت.لكزفىحديثا
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أكلاخيؤسنةوضسينالمنةفىيهودىهصطلعاثششه،تقدمهالكلى

النواياأصحابيعضفهمفىكبيرياضطرابشعببمماسؤدوجةدلالة

اليهودأقيتصووبرنال!يناالإلمجطيؤيةالناطقةالهلدانفىخاصةالطيبه،

لقداععوباإ.اليهود""يمثلونألإجتحاعيةالمناسباتفىلهتاثلوطميناللى

طغيانهنالعري!المالموكذلكالشرق!بةأوووبابلدأنفىاليهودلمحريوجري

غيرولمحروفيجداشأخروقتفىضاوجيةهقوىيدعلىوطوالفهمديافتهم

فى،حوفظولذأن!فسها،الذات!طالحقيق!اجتحاع!تفييرلوقوعملائعة

وعلىللمحتححالقديمالمفهومعلى،إسرافيلفى!يالذات،الحالاتسالم

المفهومنغسوكذلكاليهودغير!ا.هوتفها)ضاصهالأيديولوجيانفس

اليهودأولئكبعضعلىحتى،أيضاأقصل،فاينطقللت!ا!يخ.الزائف

الأحزابدراسةولعليسادبة.أو"تقدم!ية،لحركاتانضمواال!ين

ثموفينيينحرلا!امثلةمنالعديدتقدموالاثعيوجميةوالاثشراكيةألراديكاليهَ

"بالمصلحةتتعلقلأسبابايأحزابلتلكا!عحوا،مقنعينيهودو!ريين

ضدالموجهاقعييزيؤيدونالعالمهنالمنطقةه!هفى!بم"اليهودية

الكميريناليهودالاشتراكليينأصكطلطلمراجع!إلاالإنمممانيحتاجولاالأكيار.

القوليءعناأنفسهميهـلفواأندونهالكيعوتسعنالكعايةمنتمكنوايناللى

،S()إسرافيلهواطنىهناليهودغيربوجههغلقهعنصريةهؤشسةيأثها

أللىينالناساولكواتدراحضرملكلننى،1الاثشركية!زهنلاكإنسان،طااثس(1)

ناحيةهنالمبادىه.تلكهحصادفيلي!نوامنلد(جهلاادلواإذاهبادئهمهحاحتلف

سواء،الكلونيه!هادى+الزانفالاصعتنداممن!عرا،شمئزإؤيثيرماهناكليسأخرى

هن!عينهالجماعةأمموأ،وهلاأو،6لفردخلمةانانيةلئا!ات6كاذيةاوصادثةكانت

.الناس

-32-



نماد!ا(حوالى1هنصاليأىليصعقطإليهأنشيرالت!الطاهرةأن!هـستمن!مف

.المثال

نأنرىهالنفاقأوالجهلمكلىالمبفيةالتسهياتلمجضبناإزاو!نأ

وحتىمخ!تلفيننوعينلضفالمشاثهةا!اخرىوالكلمالتط"يهود"كلعة

يختفىثينهماالمشتركالقاسملكنهالإجتساعيةالجعاعاتهنهتناتضل!

ناحعهمنهناكالإسرانيلية.الحعياسات!سببالحاضرالوقتف!بسرعة

ال!يهؤهنالثهأضرىظحيةدهن،أعلاهالمعروضالاستبدافىىالتقليد!المعنى

ثو!ركاولىأسعاهاالت!ا!افكارمنطوهةوذؤتواقبلواأولنك،بحهـالميلاد

لمفياللىأميركا،فىوثالذاتألبعضهأيضااهناك"المفتوح"المبتحح

.(!قبولهايتطاهرونبلالأفكارتلكيل!وتوا

وأعنى"،اليهود!ة"العمععاتيدعىاهلىكأنيالملاحطةالجديروهن

هى،أليهودعلىالنربنىالمرعوبونالمنتنونسيعينهاالتىالصناتايا

للعيانتجر!لم،الممودىالآ!يخهعطمخلالاتماهياوهجهودة8صديثدسحات

سبيلىعلىثلغأضذ،لسلطتها+الاستبداديةاليهوديةالطائفةفقداناهدإلا

الوجردنادزالدعمابةليحمت8الحيتاثعةاللىاليهوديهية..lاروح،المثال

خلالنقطأوهوجودةوحسبعشرالتاسعالقرنقبلالعبرىالأدلبفى

هننصبياهتحررةاليهود!ةالعلياالطقةفيهاكانتبلدان!فىقليلةفترات

وأسبافياعمفروالسابععشرالرابحالقرنينفيإيطاليامثلالهاخاهىالنير

هاهاليهوديةالديافةفىتمامامحطووةوالنكاتالدعابةإنبلىالإسلام!ية!

ولم)11.أخىدياناتتستهددالتىالن!اتهدلالةلهأمووهذاعدأ،

اسما!طهمنميمتمل!ةالارثلوكسيةAtالطودجوانيمنالكنيرانالواقعث!يبلر!11

لىالمعتازةالتطيقاتانالرالموضوعطاحول+دلاطون.المهلكالسياسىالتأثيرخلا!عن
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كقدرحتى،أبدااليهوديةالطانفةءوزعصاالحاخاماتءهبااليهوديةتذوَت

هزليةمسرحياتثصةتكنلم.اللاتينيةالمسيحيةنىالأمركانمثلصاضنيل

وأ.السببولنفس،اسبارطةنىهزليةمسرحباتهناكتكنلمكما،يهودية

فى!لانتوالتىالصرنةهالدينيةالمعرنةعدامامثلا،المعرنة،حبفلنأخذ

أوروكايهودعلىيميمنالمعارتكلو!لراهبةاحتقاركان،لهايرثىحالة

فكانتالمقبولةالوحيدةالمعرنةأماالعركية(البلدانيهودعلىأتل)ولقدر

وكل،القديمالعهدمنكثيزأسفارتكنولم.اليهوديةوالموفيةالتلمود

مقرو"غير،اليهوديةالفلسفةكتبومعظمالطقوسى،غيراليهودىال!ئعر

كانت.الاحيانأغلبفى5أيضامحرمةعناوينهاحتىكانتبل،وحسب

والعلومالرياضياتدراسةوكذلكقاماهمحطو:اللغاتجميعدراسة

كانت!لما.مجهولة-البهودىالتاريخحتى)1(.والتاريخوالجفرافيا

ث!ةيكنولم،!للياغانبة،باليهودترينةيأنهايزعمونالتىالنقديةالحاسة

أقلمنالاضطهاد،الأصاسهذاوعلى،والمحشيةللتحريمعرضةأكثرهوما

فىغارتاالعالمزلككانيراعة.النقدأشكالأكثرأوشأناهالإثتكارات

كان،العالمذلكمثلفى،والجهلوالتعصب،وضاعةالهرانةأنراعأكئر

تشكوأن(روسيافىا30Aعاممنشوؤ)بالعبريةعملأوللمقدتيمكن

القارةوجودينكرونكانواالعطامالحاخاماتمنالعديدأنحقيقةمن

تبلة،5خ!منالأمرهناهـلطهرمو!عها.وكذلكنلسطيذجنرانيةزلكنىبما)1(

قبالةالصلااليهوديؤدىأنيفترض:وروسيابولندامثلكلدانفىاليهوديةالكسكافة

مرتععننقطمبهمةنكؤلديهمكانتاللينالأوروليوناليهر"اعتقدوتد،التمس

.الجنوبإلىقليلأاتربالواقعنىكانتبينما.الشماليا!اهدانماانهاالقد!،
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الغربفىيؤخذوماالعالمذلكفي"."مستحيلةيأنهاهـدقولون،الأمبركبة

الحطأ.الاسمعدامامشتركشىءيوجدلا،لليهودكسماتعادة

لذلكالهاضرالوتتنىاليهودمنالكثيريحن،6Jأيةعلى

ماكقدري!روالمالذىالمريحالمغلقومبتصعهم،المفقودةلجنتهم.العالم

زلكإعادةالدوامعلىالصهيونيةالحركةمنكبيرتسمأرادوتدمنه.طردوا

الكامنةالأسبابمنالعديدأن.الطولىاليدالجزءلهذاوأصبحت،العالم

الغرليذ"اسرانيل.أصدقا"حيرةتثيروالتى،الإسرانيليةالسياسات.ورا

إليهاالنطربمبردتماماللتفسيرقاكلة،التشوشمنيعانونالذينالمساكين

القرنل!فىالعالمهذاحاولحيثالسياص،يالمعنىفعلردة،فعلكردة

السببولهذامبتكزجوانبهامنعديد)فى%جباريةبعؤالقيامالأخيرين

.اليهودىللصاضىالمنلقالمجتمعلذلك(وهصية

الفهمتعترصعقبات

ثوصفيهتملاالمفلقالمجتمعأنعلىتاريخياالتدليليمكننا

ولفا،النقدىالتحليلأشكالمنثكلا،جزنايعتبر،وصفأىلأن،نفصه

مابقدرالمجتعينفتحماولتدر".المحرمةالنقدية"الأفكاريشجعقد

وكذلكالراهنةلحالتهنتدياثموصفيا،البدايةنى.ننسهتأملعلىيحرص

المبتمع،جرالمثقفل!منعصبةترغبعندمايحدثماذاولكن.لماضيه

نفستصبح،عندنذاالمغلقةالاصتبداديةحالتهإلى،معقولثقدرانفتحالذى

(الاجتماععلموخاصة،والتاريخوالعلوم)الفلسفه،السابقالتقدموساثل
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فىلاستخداهها!رشهاكقمعندها،لمجاعةالمثقفجط،"خيانةأدواتأكثر

الأسفل.ألدعركإلى،العمليهتلكسياقفىتنزلق،وللللظالخدأخ

تفممميرأوبوصفضنيلاهتمام)91الكلاسيهـيآ""لليهوديآكان

وأالتلمودكة(الد!راسات)فىهنهمالمتعلحينسواءأفرادهاهأهامغمممها

يكتايةصتىاليهودي!ة،اقأ!يخعملي!ةأنألاهتحاميثير!مما1211الج!هلة

ؤهنهنذنهائياتونفتند4صفافماالتأدبخافواعأكثروهىالحولبات

اشح!ثتصكنلعا،النهضةعصرحتىاالأولالقرن)نهاقيفلائيوسجوزيفوس

إيطاليهلتأثيراتالي!هودفيهاضحأخرىويلدانإ!طأليافىقصيرةلفترة

التا!يخهنبالحوبشعرواالحاضاهاتأنأيضاالاهتماميثيروممأأمأقوية

هطبوعالقا!لخنىحديثكتابوأدصل،العامالتا!يخهنأكثراليهودى

وملوكفرنساهلولث"تا!يخبضوانكانعاثراال!سادسالقرنأنىبالعبريه

الت!الاضطهاداتتعالجألتىالتا!لخكتبيعضوامكقبقهعفعان"بن!

الأؤهنةأيعالج)،(نفسهاليهودىال!تاربخئىكتأبوأول.اليهودلهاشرض

اليهوديةإلىللإشارة"الكلاسيكية"اليهوديةهصطلعاستندمالمقالهنافىأ((

وا!نبعشرالصاهنالقرننهايةصتىواصمَهرفالثامنالقرنحوالىنمثمأتالتىالحاخاهية

ديلاتيحطلأفها!مأبهعن!فيري!متخدمهالذى،القرووب!طي!"اليهودية!صطح

ههرؤةفير

(Y)قيققهلمحهتلقداممتثنا+.له!ثلاسكندرى،فيلوهثلالهيلينيل!اليهود"دتابات!

تعشولمالبهودهعنيعدفيعااإتالكماتللىوحجبتله!مممها.الطسيكيةاليهودية

كلافكارهم.هلانمةولمجوهاالذينالمسيحيينالره!بانافضلإلا

هالرحلاتادبفىااتكتاكتيعشرا!اهسحقىا!اولاثمرنمنالفكزكللكلال)3(

كتههوقد!جادهدقيئفير6الحبمصفهر"د!تاب-التلمرد!ةاللراسالظثا!لخعنوكقاب

+(0171أممبافيا-دافيديناراهامإأاليهوديحتقؤنيلممموبط

.أهلأ،،إبطالبا،الفيرارىروصدوعزا!باكنبهاللى"عينابهمهي!ر"1،)
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عل!يط!ولم،ألدينيةالمراجحأعلىجانبهنالفووعلىحوهتماالفايز

أصدرلطذلك،مكلىمربداعمنعو+التاسحالقرنحلوليتبلمجدداألمص

غيراللعراساتص!عيحبمنحأهراالضعرثيةأورويانىالحاخاهيةالسلطات

وذللظ،البفض!يستحقفعصءأىعلىتشم!ملىلاألتىظكتحى،بالتلعؤ

ودم.التدوددراسةأوالمالهلر8يحإهاإنناتس!الذىالوتتششهدبطلألها

حتىيحتاجهال!ىالاضطرأوى،الوتتهىةضسيرةثفرةسوبىتت!وك

ذلكفىهحووةالمقدسةالدراساتكانتالمرجاض.فى،الورعىالييو

محشولايكونأ!شريطة،هناكالتاريخبقراءةسعحولذا8ا!اهرغيرالمهـالط

هكرسايكويأأنيجبأن!ي!عنىمما،دينيةهسألةلأىيتطرقولا!المبريد

اليهودأولئكيتخيلالإنسانأولعلىيهوديةغيرلموضوجماتصريةبصوؤ

اتا!يخشلظ،دونالشيطانمنيدافعاهتموأالذينالوتتذلكنىالقلالل

الإهعسابطبسبمبالدوامعلىجيرانهمأهامهرونيتلىوهمأفرنسيينالملولظ

لذلك،شيج!"!المرحاضفىطويلىرقتتضاء"لتبريرهنهيعانونيناللى

كلياشتعيشالزبانهنترنينتبلىاليهودهنالعطمىالغالببةكانت

يالتاريخالجهلبلوحصب،اهيركايوجودالجهلىلش!هالجهلظلمات

بالرضايسمعروقك!انوالكغهمأيض!ا.أزهافهمنىاليهؤددوضحيةاليهودى

كللىلك.ءالبفاهـلربدون

عل!هنلتينيالبتاءلهمي!ممحلموحبدمجالهناباذلبا،وه!ح

وا!ادبالقلمودمنالمقاطحشظعلىالمسيحيةالقهجحالط،حيالهأط!سهم

عموها.للأغياوالمعاديةأو8خاصنحوعلىللسسيحيةالمعاديةالتلحودى
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تارلخمننسبيامتأخروتتفىتطورالتحدىهذاأنالملاحطةوبحدر

زلكاقبلفقطعشرالثالثالقرنمنثدايةالمسيحية-اليهوديةالعلالات

وأ،توراتيةذراثعإماستخدمةاليهوديةالمسيحيةالمراجعهاجمتالوتت

نأهـلبدوالتلمور(بمحتوياتتماماجاهلةتبدوكانتلكنها،عامةزرانع

جانبمنالمسيحيةاعتناقضلالمننثاْتالتلمودضدالمسيحيةالحصلة

الهالاتمنعديدنىواستهوتهميالتلمود،كبيؤدرايةعلىكانوايهود

.)9((الكونية)ودالتالىالأرسطيةبمورتهاالمسيحيةالفلسفةتعورات

النطر)!صرفالتلمودىوالأدبالتلمردأنالبدايةمنالإترارينبغى

سنناقشهوالذىنيهما،يسرىالذىللأغيارالمعادىالعامالطيفمن

موجهةووصاياجدامعاديةمقاطععلىيحتوى(الملحقفىأكبربتفصيل

الجنسيةالاتهاماتإلىإضافة،المثالسبيلعلى.المسيحيةضدأساسا

نىإغراقههىالجحيمفىيسوععقولةأنالتلمودينص،يسوعضدالبذينة

المؤمنين-المسيحيل!منمقبولاالتلصودجمعللاعباؤوهى-يفلىغانط

مننسخةأىبإحراقبموجبهااليهوديؤمرالتىبالوصيةجرالفيمكنكما

فىموجودةليستالوصية)هذ.أبديهمبينتقع،أمكنإزاعلالية،الإلمجيل

مارسمنوالعشرينالثالثففىأيضا.وتمارسبل،وحسبالراهنالوتت

اختاروها(التىالمسيحيةءالأسماثاصتنمام)مثلا،أسبايانىيرعاةالهالاتاكثر(1)

عاممارلامانتيولوكذلك0132،عامالمسيحيةالنالادولىالفونسوالسيداعتنق

يمكنك!يزحالاتهناكولكن15،1.عاملبررغوسك!طرانواختير..

النرلية.اورويايلمانكلفىبهاالاست!ثهاد
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التدصفىاصتناليةوكصورةعلاتيةالإلمجيلنسخمنمئاتأحرقت،1/11.

الماليةالمعوناتتتلقىيهوديةدينيةمنطمةوهى"،لعاخيمياد"رعايةمحت

.(الإسرائيليةالدينيةالث!ؤونوزا:من

علىالجوانبمنعدبدنىالأركانتوىهحوميدأالأمر،يكن)مهما

هنانشيرلاونحنع!ثر.الثالثالقرنمنذأورولافىالتلموديةاليهودية

مدننىالجهلةالرهبانروجهاالتىالدمتهمةمثلجاهلةماتانتراإلى

الجامعاتأنضلأماموقعتجديةمناطراتإلىبلالبميدهالمقاطعات

الموضوعيةمنممكنتدريابرلهرعموماوجرتالأثناء،تلكنىالأورولية

.)1(الوسطىالقرونطروتبهتسمح

أبسم!كانالحاخامى؟الردبالأحرىأو)اليهودىالردكانماذا

فىالممكنمنكانوقدالثنرات.ورتقللرشؤالقديمالسلاحهوالردود

ولمبالر!ثوةثىءأىتسولة،الوقتمعطمفىالأورويية،البلدانمعالم

ياباوا!رومانىعليه!دان!مماأكثرمكانأىنىمصيبهالماعدههذهلكن

Editioطبعةأن.النهضةعصر Princepsالتلمودية-للشرائعالكاملة

التعاليمياكثرتطفحلا-ميمرنبنموصوضعهاالتىتوراهمثناه

علىصريحةتهجماتعلىت!ثتولبل،وحسبالأغيارجيعمحاهعدوانية

اسصه:ذكركلماالكاتبيضيفالذىنيسوع،أيضا.وشوعالمسيحية

عامرومانىمحذوفةغيركاملةنشرتالطبعةهذ.المث!رير.الاصماللهأهلك

المسبحبرناتهمالنىالنزاعاتمنبكبرأنضلكانتوالنتائجاللهبةأنالمزكدمن(1)

الفرانسيسكانورباناكيلاؤبيترفيهاادينالتىالنذاعاتمثلبالهرطقةخلالها

ايثد!ين.
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سياسيةنماحيةهنجدمانمثمطياياوهو،الرابعشستوشعهد!ثى85،أ

الأتانكعابنشرقليلةبصنواتذلك)قهلللم!الودائمةملحةحاجة!لدىيه

فىهالمسميحيةعلىالحنيفالتهجمحللىدونأبوليوسوضعهالذ!ىهبىالن!

أيضا.الصل!يهذاجداليبراليمايورجياألكمعندوائباباكانثصااووما

هوجةنيهااوتفعتثلدانثمةكاش!وتبلها،الأشاء،تلكنىحتى

ثباتأاحمفسالموجةلكنالصتت+لبعضللتلحودالمعاوىالاضطهادهن

عل!واشتت،المضادوالإصلاحالدينىالإصلاححركةهعلخهجاوانتشاوا

العلعاءيينيالعبريةأفضلهعرتوكذلك،الثقافيهالنزاهةهنأعلىسعمتوى

فىبماالتدودم!،ا"دباكلتعرضمشسالسادسالقرنوهنذالم!عيحيين.

نىالرتايةاستعوتهختانة.يلداننىالمعسِحيةللرقاب!،نفسهالعَلحودذلك

أممثرهولندا،ثىحدصثكحاالرقباءهاهضكانأ.9لأاعامحتىروسيا

وأالعداثيآالمقاطعحذلىوتمقسوهأكثرالأخرألبعضكانبينعأهرونة،

تعديلها.

يهوديكتبهااقىضاصةهاليهوديةحوليالحديثةالد!أساتجصيعإن

العلاماتلمحملىهلىا،يوهناحت!هوباؤالتالصرأع،ؤلكعنتطوربئقد

وأاعظا!ةهحادلاتالحدماعه:أصلهاعلىالدالةالعلإ،تفطثهالاالتى

جميعولعل،الحقيقةتقصىثمثمأنشعطةعدوانيةوحتىهبالاةلاعدوافية،

الوتتذلباهن،تقريبا،اليهوديةالديانةفىاليهوديةيالدواساتيدعىها

داخليه.هناتث!اتوليستخا!ج!عدوضدهبادلاتهىهلىايوهناحتى

التادبخاةكتاسمةالبدايةفىكانتتلكأن8طناالملاحالة،جمدمر
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هوجمالتىالتد!يمةاليونانعداأهاالمعو!ثةالمبتحعاتجسيحنىالرسع!

للروحيفتقرونلأ+دهمالسونسطائيينجانبهنلإصقاالليبراليونهورخوها

الأوائلىواليروتستانتألكماثوليكالمؤوخكعلىأ!اهرهذا!دقالولمحي!!

الأوو!ثي!التوا!يخأتدمنان.نفسهدلالقدر،البعضيعضهمجادلواالذفي

المحاوز.الأهمأىللاخر،واحتقارأفجاجةالقوبيةأشكالثثرهعثمبعة

وأالقوه!الأخرلفمهحاهـلةفيهتنشأوتتيأتىأجلاأمعاجلاولكن

الجعاعةتا!يخفىوهامةعحيقةسع!ينةجوابانقدنفسهالآنوفىالد!نىه

!يتريقولوكحاهعا.التطورانهذانيصىدثالإشان.إليها!نت!االتى

اسعت!راراولبصنهابةيلاهنانثعةالتارلغبصبحع!ندهاتام،بصوابغمابلى

الساعىالإ!سمان!إلتأ!يخيصبعفق!هعندئذ،تا!شيه،ثأدواتللحرب

النزعةوسائلأتوىأحدإلىيتحوليونحدماممكناهوالموضوعيةللصواب

وأالتاويخكلتاثةالأستبداديةا!هلطمةتعيدلذللظ،الذاتيهوالقربييةالإشمانية

إلىالعودةياكملههجقصحيحاولاعندهاولكنالمؤرخلإأ9(+تعاقي

نأالإشارأبد!ذلكرغمكافيةيصو!ةمعوونةوالصينيةالشالينيةجالشاة11(

أوالدهـ-اعتقلأ8لأ3عامفىالمانيا.فىجدأمبلراكد!أالاث!رلاهالمؤ!نجينأضطهاد

التى،الثانىنرش!رلح!نتوصاتصول""دل!بقةفيرأوا+منعهرلألهغوتئفنلىالأمعتاذ

لمضدىئشضالتىالهبماتأصوأهمماثلإسرانيلفى!الوضحعام،منةقهلحدنت

الفلمعطينيينه!قمعللصهيونيةإدانتىنىاسمَخلمهاالتىاثارحةالقعهيراتكهاتتسهع!

الت!الأمثلآآخروتعتحيث4العهد!ار7نىالي!وددورحوللىهقالىيهاتسببال

أهرأالأننشؤهـلبلو691،لأعامتهلالمقالىذلكنثمرلقد18..لاعامذكرثها

هم!تحيلاه
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كسببولكنأعلىمنإكراهيفعلليساستبدادياتارلخيايكتب،الاشبداد

فعالية.أ!لثروهوأسنل،منضغ!

التىالأولىالمشكلةفيلماوهذا،اليهودىللتاريخحدثماهذا

عليها.للتفلبنحتاج

استخدمتهاالتىالرضؤآ)غيرالأخرىالميكائيزماتهىما

علىالهجومتتفادى!لى،خارجيةقوىمعبالتعاون،يةاليهؤالطوائف

الدبنىأوالأدبالتلصود

عواتبجميعالهاكانتوتدطرق،عدةقييزالصددبهذايمكن

منأنورغم،الحاليةالإسرانيليةالسياساتفىانعكست،هامةسياسية

ميناحيمإلى)نسبةالبيفينىومرادفهاحالةكلبينالقرينةإيبادالمضجر

نرعاالمطلعين.القرايأنيقينعلىأننىإلاالعمالى،الصهيونىأوثيفين(

الثبه.أوجهبأنفسهمسيلاحطونالأوسطالمثرقسياساتتفاصيلعلىما

إذعانمعالمترانقالزاثفالاستغفاتهو:سأناتشهميكانيزمأول

وأ،للصسيحيةالمعاديةالتلصوديةالمقاطعاضطرت،أعلاهثيناوكماخارجى.

ولكنتويا،الضغ!كانفقدللتعدبل،خضعتأوللاختناء)9(البهودغبر

النسخجميعمنالضاهـلةالهجوميةالمقاطعمنقلةحذفتحدث؟مازا

،الأخرىالمقاطعأماعثر،السادسالقرنمنتصفبعدأورويافىالمطبوعة

ناحيةمنعبثيهتبصرالتىتلكمثل،تليلةاخرىمقاطعحذلىتوببالنهايةنى(1)

علىالمفروضةالأد(لببعضيقومأو،لنفسهيملىالربإنيقالعنما)مثلالاهوتية

القدأمى.للحاخاماتالجنسيةيالشطحاتحفلتالتىتلكأو(الأفراداليهود
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نوضرى(اينويهودى،،أغوىغر!بيهوفىى،لاغيرىههثل:شهيراتنإن

الفسخجميحلكوكلىوالطيمالتهالأولىالمخطوطاتكلف!!هرالتى

"وثنى".منلى:بمصطلحاتاسقيدلتالإسلاديةهالهلداننىالمطهوعة

تبريرهايمكينسصطلحاتوه!""ساهرىأو""كنمانىوستى"،"هعجى

ملطذ4هصطلحاتلاأفهايرلطاليهودىالقادىءلكنهالأخرينأمام

المَديمة.للتعبيرات

عنأصياناأسفرمماإحكاما،اكثرالدفاعأصبعالحملةتصاعد!هح

وقايةأصبحتسينهنشاتففى.دانمةمأسا!لةتأثيراتةاتنتافي

أعلاالمر-لوؤالملدةالتديراتأكت!ث!ا!وهعشد-،أكعرالقيصريةروهميا

المراجحعوضتهاللىللظأبضا.هنعهاتم،الواقعفىشنبههاوهعرنة

وهىي!ثع!عاعيلىايمالعبرية"هععلم"أو"عرثى"مثلكتعه!يرات(لحاخاهية

ال!سلطاتأنثصوابادركضلأنها""هصرىوأحيانامعا(ألاثفد!كلى

جريالوتتهظسونجىالإساعةمنالنوعهذاعليتعترضلنالقيصربة

القعبيراتشنمرح،مخطوطاتهيثةعلى4التلحوديةبالمحل!وفاتتوأنمتوزيع

قبلاستنكا!أ!طبعونكانىاهاخرىأحيانفى،المحذوفةإلىوشثعيوالجدهولة

ذلكينصالتلعودى،اياديطهجلدافهنهجلدكلعلىالعنوانصفحة

التمهيراتكافةأن4أيضاتممعمهينةعلىيطهرتدالذىالاسعتنكاره

صتىأ!فمَ!،الفايرةالعصوونىالوثني!إلىشميرالمبلدهلانىالعلانية

ضدموجهةليمع!توهىيعيد،ؤمنهنذاندثرواالذينالكنعانيينضد

اهلالحاخاهاتثع!ضاستغلعموتدأواضيها".نىنعيمفىالتى"الشعوب

-!هس-
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من!أوالفضبتعثيرإشادأىانتح!يدىحيلةللهندأ؟لمجليزىألاحتلال!

تتأخرممط،هناسباتوفىفق!هالهوديهايقص!ديم!متخلمونها،الكرات

بتللظالممَصودينيماعتب!ادهماسترأليافىالأصليينالث!مكانإلىالإشاوة

الق!رات.

إلىالبدابةهندحسو!ةكذتيمثلسبقهاكلأنالفرلى،فافلآهن

كتهبالأهانالهاخاهالشاشحرأنويمحرد،إسرائيلددلةءإنفمااهد،النهاية

جديدةطبعاتفىترددبلاالعدوأنيةوالتعيراتالمقاطعظكجميح-sإعا

كبيرأجرءدإنالجديدهالطبعات!تاجهاالتىالباهطهالمَكاليف)يسبب

عنطباعتهإسك!ادةتضمهنفسهالقلحودذلكفىبماالتلمودىالأدبهن

فىأمطه،المذكورةالتلعوديةالمحنموفاتناثمرتلنىلكهقديمةطبعات

يستطيحولاشصاساممونهقطهيرثدنوانرخيصةطبعةنى،إسرائيل

مثلىشاطع)1"ثعيااليهودالأطفالتطيمهـشمثحرية،القراتا+سمان

كانتإزأاالرحصةيدعوأنهقبؤاجواوهركلمايمودىكلىتأهرالشتلك

حذنت.121يهوديةغيوالمقبؤكاضطإذاالموتىأدااتيلعنوأن،يثودقي

كلمهوللطه!ةتعبيرالَاوأستخدموا"القديةألطبعاتهناللشةتلك

عادينالحاخامأعدهاالت!الجديدةالإسرأئيليةالطبعةنىولكنا!اغيا!،

فىالأوأهيةالأجزاءبمعانى!هسردعبويهشروحاتهحملةf)ستاينرلاس

يالضب!أقولىينهغىهابشأنالمن!كالمدارسأطفالكخامرلاحتى،النص

.""الغرلاءوالأغعِاو"":الشكققبللاالت!الكلماتمكادت

."هص،يهراكوقيترأثعأت(19

(21-05)ارهيا،ولدتكمأقىتخبلىجدا.امكمتخزى"121
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ويسبب،ا!داحطريقعنهعدلواأوالحاخاهاتصلى!4إذنهكلىا

!ع!لوأأوفوايحلىلملكنهم،الماضىفىهعينةمقاطعخاوجية،ضفوطات

هنلمستلىكرها،ينبفىصقبقةهلىهشض!شها،التىالفعليةالممادسات

هح!تحعثااستخدمقعرونهدارفعل!،الأتلعلىوحدهمالي!هوفىجانب

يفعلؤالوها،أنرادهصَولىلتمممميمإنسافي!ةولابر4!يةعاداتالاستبدادى

للساميةالعداءعلىنعلىةj,هجردبأنهاألعادا!تطظكتبريريمكنألاذلك

البشر،بنىكلىضدهوجهةهجان!يةبرلريةأعطلطفص،لليهوداضطهادأو

قرب!صادفةيمراستراليا،إلىالأولىللعرةيصلوهـلمحايهودياظنتشيل

أمهأتلعن"،الرصبصكبادةهئكنرع،عليههـشعب،الأصليينللسكانمقبؤ

الفعلية.الاجتحاعيةالمحقيقةهلىهنواصهلمهااالمقبرةفىالمدفونينالأصوات

الحاضرأجيالىشحيمعحليةفىوهتو!طنِنألمحداع،نىفعركأ+جحيعا!!بح

نتافي.هنالمعممألةلهنهمابكلوالمعمتقبل،

ي!أملىالكدا!ح

فعلياحسمنواالى،وح!م!عبخداعهمالمحدنيناليهوديد،علمايواصللم

التوا!يغهناأ!توأنا،أ!ا!الكذبالوقاحةنىاقديمةالحاخاعيةالطرق

وسأقدم،الجديةالمنات!نعةشمتحقلاباعتبارهاالسماميآ+لمعأداةالمحتلف!

الحديفة."أكاديمي!"المحدع!وذعاماوهثلا.هحددةأهنلهثلانة

المذكورهيحونبنهوسىكتابهنجرءأ629آعاالقدسنىشثمر

للدكانةالأساسيةالمبادى+ه!معلىو!وى،المعوفةثتابيل!عىهأعلاه



الإلمجليزيةالترجمةفيهماتوصد،اللفةثنائ!يةطبمهنى،اليهوديتينوالمعارسة

فالهرت،الأصليةنقاوتالعبرىللنصأعيدتوقده111ألعبىالنصشابلى

نأالواصايقتضى:الكاملثنصهااليهودالزنادتةلتحفيةاللحوةفيه

طلرتفقدالإلمجليزقيالترجحةفىأها،بيديهإيادتيهمعلىالإشعانيعمل

نعالةإجراعاتاتخاذالواجبيقتضىها:نوعاهلمةثصيفةالعبارةهلىه

الأمماسيةالنماذبملتوضيحبعدثذيشقلىالعبرىالنصلكنلت!يحهم.

والصدموتيبنوتلامذت+الناصرىيسوع"هثلإيادتهم:الواجب"للؤنادق!ة"

فىالسابقةالكللصاتمقأىتطهرلاالشوير"الاسمنليبل!)2(وتلاهدتهم

وغمالملا!ة،المهموهنلأ!198المقايلةالصفحةعلىالإلمجليزىالنص

بالإلمجليؤكةهالناطقةالبلدانفىا!صاءبين!اسحظاقعلىالكتاب!زلح

المحداعذللقعلى،علمىحدردنى،الأنحتىهنهمأحداحتجاجعدم

.الصارخ

إلمحليزيةترجحههنأخرى،هرةالمتحد-الولايالتهنالثانىالمظيأتى

فيلمعصوفاكانبل،وحسبالتلسوديصنفلمال!ىهيحون،لاينلكماب

الدينيةالفلسفةفىعملىأعالميحقالهيا!ى""هرف!دكعايهويعتبر،أيضا

اياهنا،نىحت!وهسعتخدمواسعفطاقعلىهقروءالكتابهذااليهودت،

اليهودغير!اههوقفهإلىإضاثةهيمون،اينكاناله!،سوءهنولكن

شهزيةأليهودءعلمأممثرأحدههيعاهنهوشىوحرره،القلص"+ثاون"يويرنثسه(11

نيا.ي!لطانى

الصل!وكليايأءطائفةاس!عوااللينانهميلترض(21
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هيموناين!ناقاثيالسود،ضدعفصرلا،خاصنحوعلىوالمسيحيينعموبا

151الص!لالنالثأالكتابالأهحيةشد!دفصلفىالكتا!بنهايةقرب

العلياهالد!نيةالقيصةيلوخاليشرثنىهنهختلفةقطاعاتذمتطيحكيف

هلىهبلوخ!ستطيعونلاالذينأدلنكيينهنولكنهللربالحقيقيةوالعبادة

الاثم!ال،نىالجوألةوالقهانلاالمغىUالعرق)أىالترفي،بعض:المرتبة

طبيعتهماماايننما.كعبهونبموهن،الجنوبنىالجوالةوالقهائل6والسود

منهرتهةأدشأرىسعيصاوهمالأيكم،إلحيوانطبيعةهثلفىفهى

وأعلىالإ+س!ان،هقأدشالحيةالكأئناتيينومرتبتهم،الإنسانيةالكاننات

"القردإل!هنهاالإنسانإلىأتربهيحمهملأن،القردهن

أ!اههيةشديدكتابنىكلهل!فقؤإزا+الإشعان!فعلهاذا،واكلان

اليهوديةأحولوالضرووة

فملأكحا!يعترف،اللهسمعلااعليهايترتبدهاالمحقيقةيحاول

!مودياعالمايأناكةاهاثما!رول!فىمثلا،الممميحيين،المثقفدهنعديد

هذأخ!منهـلمحاوسللسود،معاديةضاويةافكادأأعتنقا!اهحيةيألغ

أ!س!ايخةاالنزعةتعنيههافىاقيةاللىاقرأايةهننوعاالاعتراد

ثيمايتثعاووونالمتحد!الولإياتل!اليهودالمثقفينأقنيلىأكاد

انحطاووبسبالكعأب،قرجمةضرورةهناك!ان("ألعمل"هايينهم:

الإلهامأوالتاثعاوو،اهـاسطةوسواءاكلاهيركيين.اليهودبينالعبريةهعرفة

الثمعبيةاياميركيةالشجمةفىسعيده"صلى"علىالعثوريتمالفردىه

أعيدثم02981عامأولاوناثعرتلإندو،نوايدأعدماالتىلللتابا



شرجملم،ووذيةاأغلفةطبعات،!ايينهابعدنيمأمحميرةطبعاتفىنشوها

sاولطكخكأفا1الإمخليرلةكعحتبلالعممود،تشىالتىال!عبرية"كوشيم"ك!ة

لهميقدملنالذكنأدلنكأد،ألبر!ةيعرنونلالمنشيئاتشىلاكلعةوهى

واحدةكلمهالممشواتتلككلخلالىشلىولم)1(.يث!فوياشسيرأالحاضام

حت!هاستعراوهتلتنفالتىالاجتحاعيةالمعاشدلا،القائما!داخلإطهاو

التىالحعلاتتلك،ممنجلوثرما!تنحملاتثهتممعبيتاللىالهييجانخلالا

والتى،الاْخر!اليهوديةالمث!خصاتعنناطيك،ألمحاخاماتهنكثيرأيدها

!ئعكلىالذىهللسودالمعاومىالحصر!الموقف4شك*يعرلى،بعضهاثان

T()المِهودى.ترانهاهنجزكلا

لوثرهارتنأنصاربعضأنإط:للاقتراضالإشهعانينقادأن،المؤكد

أ!د!هلكنهم،للعمعودهعاديةعنصرةهواتمايعتنقونكانوأالمحأخأيينكنبم

نحوالممعوداستحالةأي!ددرن"اليهودية"يالمصلح!تتعلقكميكيهلأسباب

المنافقينعنكانواأفهمأد!الإسرائيليةوأالسي!اساتايامي!بهيل!اليهو؟

عفصرييةمنفائقةيمصرعةالإفتقالصد8العثمخصيةانف!امحدإلىالمحتوف!

أهطبعةهؤخرأنثعرقيجدتتدجمهفىكلهرلتط"الصركلمةإدطألقوليسعدنى(11

فيالوتوعلهيقلرلغلن!هالثمنهـوياه!جل!ضخمألمجلدلكنث!يكلافواجامعة

لمحتبينشرعشرالتاسحالقرنبريطانيافىسمحففمط.يالقدرالمحطأ،+"الأيدى

الفحن+باهطةطهعاتفىتصدرأنثريطةفود!فيأكعأياتأهثل!كاليةرافى

لوبسا!ناردهوالإسلامفىيهودىهخنصبمفل!ور!ثانإضافبة:حفبفةة!لربمنى121

مبلةفىمقالأنشرالمتعدداألولاياتلىالآهـلدزسلندنفىصايمَاأدرش

للسودهمحاديةتهدوالتى(لإسلامىالأدل!ل!المقاطعهنألعديدلية!أ!در"إنكاونتر،5

هنديبلومقالنا،لىذكلرناهماإل!4الممَاطحثلكمنأ!يرثىلاولفى.رأيهحسب

اهـأىمقالصهثىكرتهاةالتىالمقاطعمناقين!ةهعاماثلافيمنلىوحمىهالأنالممممقحيل

نقددهـنولفى+الصيتذاثعآاهيرجمية!ثبفىللسودهحاد!ةاخرىطموديةمقاطح

ألتشهير+منفو!االإسلامملىالهحوبميصهعالأطرا!جميح



العودةثم!السود،للعنصويةالمعادياالكفاحعلنىتعلقإلىبمثععةخفية

.هجد!أالقديمةمواتنهمإلى

لكنه،جديهاقلالنقافيةهقاصدهثان!كتابهنالثالتالمثلييأتى

هلأليوروس!قهقاليفمنالييد!نميةهثتح:السببله!اشعبيئأكلئر

فاثعؤأعيدوالذى،6891عاما!اولىللحرةاطبوعالالل،الحفيفا!كتاب

يأغلفة"ثنفوفي،دأوعنصادؤطهعاتعلدمنهاهختلفة،طبد(لمحتفى

منأشع!اههايكثرالتىالييديشيةللهلحاتمسرفىعنعباؤ!رتية،

لكلىيالإلمجليريةالناطتَالبلدانفىاليهودغيرحتىأو4اليهودجانب

استخدامطريقةتبايأمدض!وأمثلةهفصلىتعرلفإل!إضافةهدخل،

صانبةايطريقةي!نسير!تا!!خهاالكلصةأصلفى!حثهنالظ8الللمة

الييد!شية8إلىالمنردههنهاافتقلتالتىالأصليةاللفةإلىامكحوبا

دأ"صبىيعنىالذى""شايغتمسكلمةهدخللكن.اللفةظكنىوشاها

الأصلإلىالإشاؤتنصإذ،المذكوؤالقاعدةيخرقالأغيا!"منفماب

ا!اصلىفىالكلمةوهعنىشطإعطاءدننهبهحة،!ووةللكلحةالعهرى

يقدم"شايغتمس"هؤثث"شيكسا"كلمةمدخلىتزلكوهعالعبرى.

!يعرئطايكتبهاكمامكأس!!ةثاأوأيغسَ!شااكلاصلي!ةالعبويةا!طحةالمؤلف

وهلىه"هشوهأو"هلطغه:التالىالنحوعلىالعبرىالأصلفىهعناها

الهديثهيغيدوفقاموس،1العبرلةهتحدثثليعردممماصاوخةكلىلآ

نطيفهغير،حيوانيلى:كساSheqetzكلعةيعردالا!بليزى-العبري

.اكلاغيأر"هنينعاب،فاسدثماب4رشا،ضيت،ثريههخلوق
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الممنصاعريصدمممكنا،ذللظكانإذا4عحوهيةاكئرالأخير،مثلى

.اليهودنحيرتجاهالحسيد!ةالحربه!ةبموتفيتعلقإنه،الأخرىالأهثلةهنأكثر

حركةزالتA-اليهوديةللصوفي!ةهنحطةاأوصورةاست!را!-والحعمميدية

ننفسهم!كرسصيناللىا!اتهاعهنأ+تمنأفلديهاحبآ،

إسرأئيل،فىسياسياكبيرأنفوذأي!عهمأحرزوقلى"المقلصين"لهاخاهاذام

العلياالمرأتبفىوحتى،ألعمعياسيةاكلاحرإبه!مقاد-في!يتوأجدرن

للجيش.

أاليهووغيربعنعأنالحركةهذهأكاو،إذن،هىها

الكلتاب5"حاتانياهعلا،فلناخ!،الأنهـاوهتلكعلىللتدليل

كلأنالكماب!فيد،الحسيدكةفروعأهمأحد،حبادطركةالمثعهيرالأصولى

"الإطلاقعل!جيدشىءأىاداخلها"ليسشيطانيةهنلوتالتاليمودغبر

وجودأنكحا،اليهودىالجنينعننوعيايشلفأليهودىغيرالجنينحتى

أجلىهنالحلقكلنشأفقد،الكونفى"جوهرية"غيرهسألةاليهردىمكير

نف!.البهود

ترهـلبم!لحرى!صىهول!تعدلاثطبعاتهتداولالكعابهلىا

حاخامالمدعوالهال!،الوواث!حبادلأخكنيرةاات""خطاعيرأنكاره

أنحاهنىالمنتاثمؤاف!ةهذه!قؤال!ى،صهنشنورز.م.ملو!اانيتمث!ر،

فىواممعنطاقعلىا؟فكاراتلكنيويورفي.قنتمنمرفىهركزههنالعالم

فمهاد-أتفيدوالجيشالمدارسوفىالجمهوو،اوساروفىإسرائيلى

هلحوظةثصورةازدادتحباددعايهأن،الكنيمعت!وألونى،شلوهيت



الأطياءلحثؤنك951لا8هادسفىللبنانإسرائيلاجتيماحئبل

"للحرحىالطهيةالإسعاناتتقديمعدمعلىدالمصرضايأا!مصهـفي

يصعفةالفلمممطيفيل!أوالعردهاإلىالنا!سةانصيحةهذهتشراكلاغيار".لم

."غوييم"الأغيار،إلىثب!ساطةأيفمارت15لمحددة

تبادأأتسيرهوكاشازا!،الساثقايأ،إسراشلى+وؤساهناثنانكان

الإسواثيليينالممعاسةكباره!نالكلعيصأنكحالهبادهمتحسمك

الأميرك!الرنبسونانبايغنهناح!يعمرأسهموالأهيركيين،عدص

فىالعامالشعبىالاسحتياءوساندوها،هذا،!غملهاس!نيةواهونديلى،تؤ

يرفضا"طواسحنطاقعلىينتقدلويافيت!ثمر،الذىحاخامهنإسراشلى

لأسبابنيويوركفىننسهوببق!للزياوةحتى8المقدسةالأرضإلىالقدوم

تماهاهعروفةفصللعممودالمعاديةالعنصريةأفكاده.أهاغ!اهضةهيهسيائية

ني!دلدكهنى

جانبمنعلئياتاييدا،العمليةالمحاعبوغم،حبادتلقىأنولكن

الماكربلل!حعالجةكبيرهكقدر،ترجعسألةألسياسية،ال!ثعنصياتمنكثير

ونرعهاالمحسيديةالهركةعنكتبواالذينالمنقفينهعطمجانبهنوالمضللة

ولكسمَبونكتبواال!ينأولنككلىعلىخاصةبصفةهلىاينطبق."حباد"

الحسيدكةالنص!وصنىالصارخةالأدل!ةعلىيت!كعمونفهم،بالإلمجليزيةعنها

تبرؤوالتىيعد،فيماأعقبتيهاالتىألممعياسيةالملاثساتوكلذللظاالقديمة

!نشرالتىهالإسرانيليةالمجري!للصحافةالعادىالقادى+حتىأعيناهام

أممثرآخرتحسيليونوزعحساءلوثان!يتشر،حاخامصفحياتهاعلى

ألعرب.لكلالمعاد!ةالتعماليملكوكلىضراوةللدماهالعَص!يحاتالمتعطاثعة
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ماوتنهو،ألحدىاعلق!ةالجيدالنحوذج،المجالهذافىألكبا!المخادعيناحد!

دونحباد(فبهاأبماالحمعصيدبةالهركةكلالفىلرةأع!الهتمتدحالذىيوبر،

أكبرالمحداعجريمةتصبحاليهود.بفيرالمتعلقةألمحمميديةلعقاندتلمييحادش

صعودفترةنىياكلالمافيةأولانشربئطحميديةيوكرهدائحأنعرنناذا

الناؤيةيودويعارضحبنوفىللسطة.الناريةواوتحاء،الألمانيةالقوصية

ليستاليهودغيوحولىلأفكارفعلياوتدعوتعتنقحرك!يمجدنراه8طاهريا

.اليهودحولالنا!يهألعقائدعنبعيدد

سبعنِأوخحسينقبلاليهؤالهسميديينيألط4طبعاالمرء،يا!لت!

لكن.مبررةالضحيةلصالحالبيضاء"!"الك!به4الض!حأياهمعاهاكلانوأ

الدبرية6إلىبوبرأععالتُرتجافقد4و+لعد!صىلاالمحداععوقب

فىكنيرأ!أسهمتإسران!يلىهنىالمبريةألترييةفىتوياسكنح!رأوجعلت

المعبب،لهذاوكاشط،للدهاء،المتعطثعل!الهسيديبنءالرشسلطةازدياد

غيركلوكرأهيةالإسرائيليهالمشوفينيةصعودعواملىهنهاهاعاهلا

اليهود.

ممرض!ا؟نبحراحيممتاثرينهاتواالذفيالكلعيريناالبشرفكرنااوإة

فإنإسعانه!م،ونضواا!عيدلهة،الدحكاكةهنيتحربضالإسرافبلى،الجبش

بوير+هاوتنصكاتقعلىتقعثقيلةهسؤولية

بزللصيطيةهداهنتههدرضفصيوصلسأن،هناالتكير،ينبفى

أوأبالعبريةيكقبوناللينأولئكخاصةكبير،ثقلوآخرينيهودهثقفين

ففىيهود!ى.لجههورولكنأوروثيةبلفاتحتىأواس!اثقاالييديشية
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كبيرتدويومذاتهئالظكان،الداخليةاليهوديةيالمصةالمتعلقةالمحمائلى

التىأMisogynismللنسا+كراهيتهمألمحسعيدية:للحربهةالميررالئقدهن

هالاثعرابفىانغماسهمالأدث!وكسية!اليهوديةلدىالمألوفةالكراهيةفاقت

نقودهمهيبتزونالذينالورائبين"الممَدسين،لحاخاهاتهمالأ!ىوالولأء

للنقد،وغيرهاالم!لب!يةالميولتلكتعرضتتميؤهم.الت!ا!ثيرةوالمحرافات

ا!ولةهريحتالتىهىالرومانسي!ة،التضليليه"العاطفيةروبرهعالجةلكن

المثمولىالإعجابهعلتناغعهانوأ،وإسرائيلىالمتحدةالولإياتف!خاصط

هذااضنقتسين!يسا!ي!أوساطاولأنضالص""يهودىهوهاثكل

بدأخلها.القوىكويوغوفيبفعلىالموقف

أثثرهم،أدمىثحاأنههدغم،المحالهذافىوحيدأ!نلمبوبرللن

طلمهناك-،وراخلفهالذىوالنذهـذبفوهالذىألشرنماحيةهنسو!

كاونعان،يحزتيلالتوواقمِةالدواساتوعالمالكبيرالنفوذصاحبالاجتماع

واليلممولى6يوشعسنرذ!المذكورالن!وذجوفقالجماعي!ةالإيادةعنالمدافح

عمامىإلىيعودزهنهنذدع!االذىهثيرغعانشموئجلهوغوالمئال!

لقد،غيرهموكث!يرهالعراقإلىالفلعمعطينيايأيحلطرد199،1591،

هبادى+وظفوالكنهم"صمائحية"خارصيةهظاهرأصحابجعيعاكانوأ

!اسقهوتهمهتطرنجا،للعربالمعاديةالمعانىبماكثراستفلالهايمكنفهـرية

طببين4كأشيغاصوظهروا،التضليلتشبمالتىالد!ينيهالصوفيةجعيعاه

يسعصطيعونلاثأنهمبدوا،والإيادة،والعنص!كة،الطردعندفاعهمهعحتى

فمأنا.أ!كطمالنضلبلىعملهمكانالممببولهذا،ةيايةءإبذا
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الحاخاماتلهايدعولاالتىالإنساتيةهتبيدضدمخانعأقجبلذلك

أ!ا.نفوذأألي!ود!ة!ا+وأكثرأعطمأنهمالمفتركماأولنل!يلوصسب،

نر،ان!شبغ!8اللذافيوالكهنهالزائفل!للاسبياءالمحدثينالووثةوضد

!الىأنفىاليهودغمالهية!اينإسراثيلنىيالإجحاعراىهبايهةنىحتى

لصالحيرصاشهالإشعانيفرقا(لالوجمريت!ب!ىيرالمتحد-5الولايالظهثل

الديانةشوقالشوهناللىرىتلكمنل:"إلىالد!ني!الزعماء"!به

!كونتدلكنه(ماركستالىكحاالشعبأفيوندائ!اليسالدين.،الناس

وللىاءالحقيقبةطهيعتهتمثللاهراوغةيط!دقةيمعتنلىمعندمااحياناهىلك

ه!أيىش!سِةيتق!ونالعملىثهذايقوبونفياللىوالعلماءالمثقفينن!ن

الأثمون.

أكثرحوليععوهيةأكنرأخرىي!صةالتحليلهل!اهننغربموتد

بينصاهـشاعهالإسمانيفشأنورعبا:نعالمِهَالعفعرعلىالحض!سائل

وشعوت!هااربتهاشعو!أيفسددانهالعنفمننطيفتينيد!هعلىيحاف!

فىالمرجمب!الشعأسالهيأنللمشكهجالىثمة!مدلمإؤاوالقتلالقمعإلى

هعالمأنيبلوكلىلك(.اليهودىالدين!التعصبيحوبههاالفراييةالضفة

توجمفالق!تلكص،الأستهداديةالأنطمةانوأعأثعثمحثأنيفترنجونالناس

ألدللىلمجرخ""،899دوا!ةإلىالصددا!هل!هـسئميرونالجسدىها+دراه

3دبير،ضلالعلىالشائحالرأىهل!أنأعضقدلهـئنىالنطامهلهلأأكلنعرؤبم

يكعبهاالتىالعلعىألمحيالىقصصثلئوتاللىىأسيعودطهإسحق!سل!يأن

الطبيعةهخاطروصفنىصدتاأكمرالد!ام،عل!القصحأشكالأياثمح
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العلعاءوصتى4الحاخاهاتفاناالمطيعينستالينلمثقغى!خلافاالإشعان!ية،

ا!مابهئلالصاهتينالثقافةهتوسطىم!بةكلوهعهمغدئاهمهال!ين

هنأكنرويخدعو!يكليونأالذ!نالعاهةوالشخصياتوا!حافعِد

الضغ!يل،الاعتقالهعسكراتأوالموتظرا!ن!الاأولنك!نهيوهمأ

وأجبهممنأنمنهماعتقادأالوطنيةيدافعيكذاونوهم5نق!الأجتماعى

ففسترغصهم،وطنيونكلهةأولئدهلمحهودية!لحةيرونهمالصالحالك!ب

الفلسطينيين.ضدوالقمحالتحييز!ثاهدعونعندعاالصعتعلىالوطفية

يأشأليهودي!(أللبحات!لاةألحالىالوكتفىلمجابه،للىلكإضانة

أبمااليهؤيخرمنالكثيرشنقهكرأ.أممنرأحيانا،دهوهفاوجها،هن

يعضوكللكالمتدينينالعواموكعضالمسيحيايةالدينوجالذلكنى

أحفإنالقانلىالفريبألرأىالماوكمممية!المنطعاتجحيعن!الماوكممعيين

عنالحديثعلمتعنى،اضطهادمناليهودأصابععا"اقكفير"أفعكال

حولي"الأييض"الكذبفىالمثماركةيل،أنفسهمأليموفىيماوس!ألذىالعث!ر

ثراهيةلليهوديالنممبة)أوللعماهي!ثالعداهألفبمالاتهامأنكحااليهود.

علهرأوالفلسطينيإهضدالتمييرعلىيحتجثعنصلأىالمرجهالنفصا

"الصووةهحقتناتضا!صدىالماضىأو،اليهوديةالديانةحولىحقي!أى

"أصلتأءحاشبمنالعدأ+هنأكبرثقل!محملا!أشعليما"المتفق

طروجودسمحلقدأشسهم.اليهودبانبهن!أتىمماأكثراليهود"

كاتالو0نى!خاصةا!سة،الهلط!كلنىا!بير!نغوذطالمجموعة

وعلماءللحاضاهات،ااألالمجليزيةناطقةاخىثلدانادك!لكالمتحدة
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مكلىوالحصولالوبط،هحاوضةدونأكاذيبهميطوليع!اليهوديد

أ!سا.يهايعتدمساعدة

وثنللستالينيةالمعلنينالممادينهنكثيراستبدلىأخرمىهناحيههن

بحراؤوالتعصبأليهردقيالمحنصريةلتأييديميلونن!همآعر.بوثنعبادتهم

ورغمالماضبى.فىو!4منالستالينيذِاخلصأبداهمماأكشوؤيفاهلتهبة

تعرزتيهودياكانطالماثمرلأى"و"الستالينىاكلاعمى،التأييدطاهدأن

الأولىويييناليمودإيادةضيمَةأصهضهعندحا0،918عامهنلهخاصةيصفه

غيضافق!.ألوقتؤللقذ!يدأتاأتهاالافتراضالمحطأهنأنإلا،هعو!لة

الديمقراطيةالحلتأتنىخا!ة8جدابعيدزمنإل!تما!أافهايرجحلنىلكه

كانكماهارثس،أصدقاءأوائلأصل!ههيسهوسىممانلقدهالاشتراكية

فىالاشتراكلعيينأوائلكأحدكبيرياحترام!يحالىواممحظاقعلىه!وفا

ولم8هتطرلىيهودىكعنصرىلاحقوشانىنفسهكلشفةللظ!غمالمانيا،

عن5"!طِالنق!اليهودى(ال!عرقحولى1868سكامالمنعنعورةأفكاؤتكن

ضدئاضلوااللين،الألمانالاشتراكيينلكنألنتى(.الأوى"العرقنكرة

وفى.اليهوديةالعنص!تهذهصيالالصمتجانبألتزهوا،الألمان!يةالعنصرية

الععالطصلبوافقهتلو،ضدالنعل!الكقاحخلالأ9،مرعامنىبويطان!يا،

ألمحطةتلككانتنلسطينةمنالنلسطيفي!لطردخطةعلىالبردطاش

هواتفتمتاليهود،ثعثمأن911أ!أعامأصتىالمهلؤهتلرلمحط!هشاثهة

المحافظونالمحصمماأكلثرإسراث!يلىهاوستهاسياسةكللمحاه"وثرا!"نسب

لدىقوةأثثررريطانيانىالستالينيةالمحرباتلكنسيثا+لأيانبتأييدهم
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حزبيؤيل!يكندهاحت!أيدانقاشيحدثلاولذااليحايأ،لدىهىمماالبسأ!

نإنوهـج!دأ،،شاولوضحالمتحدةائولاياتن!يسود.ثين!ومهالعمال

ا؟سوأ.اهمالأهيركببناللببرالببن

بيد،الوضعلهذاالممياسيةالنعَائجكلىلتعريةهنا،بتصعالمحالل!

الديمانةوعنصريةتعصبضدكفاحناف!الواتحةلمجايهأنيج!أننا

اوهنفق!أليهودالعنصريينهنليسوا!وهناأ!طرفإناليهودية

إليهمشينالرالذينأولئك،أ!ضااليهودغ!يرولاالعنصريةمستمخدس

.""كتقييناعكتقدهكما،زائفةويطريقةهأضرىهجالات
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لملفسململفأكأ

التدشويع!ص!المو!بنية

خياطفةاهيملمفاا!ض

للهفيةتفصيلاهأثثردصفلتقديم!رسالمقالهنالجرءهذا

ذلكفىألمنعووعقهلىولكق.اأ"الطسيك!يةيةلليهوفىالقات!ونية-اللاهوتية

اكلاجنبيآالاناتكلفىالمتفشيةالحاطنةا!اهيماهضلتبديدضرووةثصة

يروجونهنجانبهنخاصةيصفة،اليهوديةحولا(لعبرية(غيرأأىتقريبا

هثلى:"التقاليدالسائددالموضةهعتتممثسعباراتالهمالعىالوتتفس

."اقوصيدلأديأنالمثعتركه"القيمأو"المممعيحية-اليهودية

الأرلهاثمسمنىالعاشرالهاهشثىذ"لر"لماألا!بيزى(الفص1المحررهلاحله11(

الفتؤفىالحاضاميةيةطيهؤللإثاز،الطسيكيةالييودية5مصطلحألكاثبيستخلم

القرونهحعموماالفترةهن!ثتوأفقع!عر.ألثاهنالكرننهايةحتىالميلادامد008هن

ألعهوديةالطوائفلمعطملالنعمطَاستعرتا!مرووشطيةأ!ة!ضاعلأاليهود!ةهالوممطى

يطلقطولذ!،ألفرنععهةالثو!؟نتؤحتىاىهألئرييةأ!رهـياثمعول!مرئتهطأطوليخؤ

،.القرووسطية"اليهوديةأمتهارهيم!ن،الطسيكية"الههو!ةتممميةالكاتبعليه



فق!:أنالعث!انعهَالأوهأمأهمسأعمالبم4المجالا!عيقشعدقوكلاسبأب

الوقتفى!عر!كحاتوجيدديانة،داضاوكانت،هىاليهوديةالديعا!ة

القديمللعهدمتأثيةع!قراأ!تبيهطوكطهالتوراتيينءالعلعامنكثيرالراهن

لمإن،هنكثيرفىهناككاهأ.خاط!هاللالا!شئالرأىهذانإنهاسهوله

يهمهعترفآ!دنلأ!دابوسلطهحضورالقديمالحهدأسفالىكلفىنقل

علىهـلحظومنافسبههنجدأغبو!)11،الأودابأنوى4كهوهلكلن،صراصة

الانبيا+يعضللىنق!،ال!واةنهأ!ةفىإلايطالرول!)2(.عبادتهمئعمب

هنايحنيناوما(3(.يهوهعداماالأربابجحيحلوجودإنحار6المتأخرين

عدمومنهمتماهاهالواضعوهنهالكلاسيكيةولالتوواقي!ةاليم!ودقيليس

سنواتهامنهناتاضحخ!ألثانيةإنوأسعهنطاقصكلىالأهرهذاإدواك

أيضايئطبقوهذاالحالعي.التوحيدعنتماهااهيد!ربمحطمهابهانتا!اكيره

وه!6الواهنالوقتفىاليهوديةالأرثوكصيةفىالمهيهنةالحقائىَعلى

ضلالمنالتوجيداشطأ!ءمجالقدالكلاشكية،يةلليهومباشراستعراو

والثالثالثاشالقرنينفىتطو!بئالتىا)القبالاهالمج!برلههالصونج!افتشا!

كلىفىتحويباكاهلأانمصارأثح!رال!ممادسالقرنأواخرفىوضقتعاثعره

كسمببناثمأتالتىاليهودبةهالتنويرحركةاحتاجتكعا،اليهوديةمراكز

هنأكثروتأثيرهاا!وفيآهلهضدللنفالاهالكلاسيكيهٌاليهوديآأ!هه

111-15(115!ا!ويم

(Y)61-3-251المم!لرثفس

1،،(.أثسياانطراثعياهنىلاصقاألنفمةلفصتتر011)ا!هبا)13



اليهودي!فىالقبالاهنفوذظلذلك،ورغمآخر،فىءأىضدالنضمال

إيمونيم،غوش!ركةإن)!(.ههيعنا،الحاخاماتبينخاصة،الأرثذو!سية

كبير.حدإلىالقباليةاطانطرشتلهم6هثلأ

دون:أولأ،لسببينجدأطمةا!افكارهذهوفهمهعرفةتبد!ولذا

نهابئفىلليهوديةالحقيقي!ةالمدتقداتفهمالإشعانيعمعتطيعلنالمعرفة

!فهاهاسياسيادورأتلعبالأفكاوتلكلأنثافيا،الكلاشمكية+فترتها

لعديدالصريحةالم!عتقداتمنطوتهنجزع!تشكلماثقدوالحال!،الوق!

غيوتأثيرولها،إيمونيمصنهوش!زعحاءمعالمفيهمبماالمتدينبن،الساسةهن

الياوفيهابما،الأحزابكلفىالصهاينة(لرعماءمنكثيرعلىهباشر

المححهيوفأ.

جانج!منبلى،واحدىإلهجانبه!ن!الفهالاهحسبالكيون،بحلملا

اهيدةأول!علةهنقنبمقهشتلفةوت!أثيوأتشخصياتزوىعدةأرباب

المنطوهةتلخيصنستطيعجائبأ،التفا!يلهنالكفيرأقصيغاوإذاهبهحة.

تدعىإلهةثم""الأبأو""الهكمةيدعىإلهأولأ:هنالثالتالىالنحوعلى

زوابمعنانبثق.الأولىألعلةهنولدأأوأنبثقاوتدء"الأمأو،المعرفة،

أخرىكثيرةا(سعا+أيضايدعى"،"(لاينالأصفر:اكهةهنزوجالاثنل!

أيضات!دعى"و"الابضه"هالمقدس"المبأ!لظأوا!اصفر"الوجه5مثل

نىألتفصيليةدراستهاصرتوقدكلليلةهنئةعلى6بألطغتقتعر،القبالأهنالرية(1)

مث!ددةإجرا،تتأتخل5لألأ05العاميعدماخاصةأوروياهوفىالعلماه+فنة

حا!ههَ*هواتبةو!تناضجينعلصاءجانيمنإل!دراستهاوهنع،"-دتهاعلىللحفاظ

ضيقيةمعرفةأدشالسمرقيةأ!دبافىالمتعلعةغيرالههود!ةالجحاهيرلدىتكنولم

عجائبية.!ممارهماتخرالاتهيئةعل!إليهمتممال!القبالاهل!نن،القباليةيافالرية
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"شخينههوااللاثينيةدنهعنعتقةكلصةوهى""هاتووفيتأوأء"السيدة

مكاذدأنإلا""الابنسةو""الافيلتويدضرولرةثمةهإلخ."."الملكةأو

جدأهاهةفمخصيحةالمفظومهَهذهفىيمثلوهو،ةلكدون!ولىالشيطان

ومعمعققلة.

أصبحالكنهماالقوحد،لهمات!تيحكلىالأولىألعلةالمحلقتولتوتدى

،الشيطانوتكن(الهبوطأأوالسقووليمم!ببالسابقهنابتعادأأكثر

أسوا+اغتصا!هاهنوحتىالمقدسة"الاينة"هنكئيرأألاقترابهنفعلا،

لسدايهودىافمعبخلقوتدهنا!الأ!اءتختلفالواتح.أويالرهز

لفترةالأهرهلا!ققسيناءجبلىوفىوحواء،أدمأحدثهاالتىالقطيعة

ولكن،.""يثمخينةيالاانةتوحد،هوسىثى!ممثدىاللى8ء"الاينةمعينة

توب!لكن،أخرىهرةيالانفصالالذهبىالعبلخطيئةتسببتاله!هلسوء

ما.نوعاالشقرتقتاليهودىالشعب

وايا!اداليهودكلطتىالتوراالتا!يخفىطىلظ!دليقترنالقدر،بغفس

الهـنعانبةلفلممطيناليهودىالاجتياحكانالسعاوبلإ.الزوجل!انفصال

دمارأنكعافق!.المحادهمابسببمم!كنأوالثانىالأولىالهيكلوثناء

ليستخارجيةعلاماتهىالمقدسةالأ!ضعناليهود!ت!،الهيكلين

الفر!داء"الألهةغرا!على"نروحقيقىولفبو!بلوحصبهلاذفصالهحا

"ألإبن"ديأخذالثعيطان،سيطرهعت"الاينةهتسق!تكلادحش

ا!اصلية.ؤوجت!هنيدلأهفواشهإلىهختلفةفعيطانييةأنثويةثمخ!يات

الدينية،وأعصالهمصلواتهمخلالهن،،ا!اتقيااليهودواجمهإن



ألذكرالإله!كايأجنسىا!ادفكلنىكاملا،ال!مم!مال!الا!ادإطدة

كليهايقوبمأنينهفىالتىألطقسيةالأعمالىمعالمتجلللاها(.ا"شىأ!ا

"لأجلالقباليه:الصيغةهطهترتلى،اليومنىهراتعةورعىيهو

الصاحصلواتأنكعا121وشخيفت!"المقدسللمبادكالجنعىأ1الإجتعاع

وتخمفق!.هؤقتاولوالمحنسىاالالمحادهذالحعزفيأيضاهرقبةيةأليهؤ

لحطةالنو!د:فىهنالمنتاليةالمراحلهحصوفياألصلاهنهتفالبآأجزاء

عنقهاصولؤ!اعه!عحأخرىلح!ةوفى،وصيفاتهامعالألهآتقتربينة

الجنص!.الاتصالىيحدثأنيفترض!الفهايةونى5نهديهالحا!ورايت

مخصصة،القبالاهتفسرهاكحا،دينيةاسالأدأخىصلوالشاهناك

وأالاستقديةامنقل!وةاتدنياكا-لهةأف!مو!تالملائكةقضليل

بعضئنطقهالصباحصلوا!هنسيندلحالةوفىالعثميطان،لاستعطاف

تكونأن!هاهـلُفترضأكلثرالونةtالميالعبريةاوليس131بالأراهيةالأيات

إلىالصلواتتعيرباالتىأطااوأبيشغلوناللينالملاتكةلحدأع!سيلة

وقثيرفق!ألعبرتالملالكةشهمالأ!ياء.طواستطمغحو!قلروهمالسماءه

!عمرعةتتحققتدالنها!ةنفصأنالمعمرينأليهودألمتصوفدهن!ثمير!تقد111

المسمكوطناتهنالكئهرإتامةحتىأوهالفلصطينيينوطرد8العربضدا(لحرل!!هر

ايضاثقومألثالثالهيطلهناهالمتناميةالحركةأن!لماألغرلية.الضفهفىاليهودية

الأئكار.طهمثلعلى

ونفسهزلة.-لى-ا!ادحرب!باثضببهود--هنأالم!عمنخلم!ةالعهربةالكلمة121

إلىللإث!ارأالخ!الؤواج.+هعثكد(طىأأقىالثمرعيةالنصوصنىتمشخل!مالكللمة

الجنممى.الإتصال

لىا!!أليكزيونصلاإلىأدظتألنالثةا11!علاسةفطيضثيلرئساهيدصاما31

الديشة.ألعاحلرائضذياية
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منهياوةأقلىيأنهأ)يغتوض!هافوعاغبيةوكلأنهاحيوتهاالأ!(هيةالأيات

فيهابماالمحلوات،كلفتدخلحيرتهالحظةفىا!أووالبتغتحألقياليين(

ا!ايواب.هنيالعبريةالت!

الطعامشماولاقيليدكهالووعاليهودىيفسلآخر:هثلأفلنأظهأو

المر!أإحدىفىيعبدلكنهضاصة.اتبورلكاتهتلغظاطقسيةكطريق!واهده

يعبدالثانيةالمرةوفى"،"الاثنةو""للاينالسماوىالا!ادثتعزير،الإله

حتىجعا،حهأالطقسيةوالأعصالاليهوديةالصلواتيحبالذى6الثيطان

"الاثنه"مضايقةوت!نسيهلفترةتمثمغلههنهاالقليلعلىي!لعندماأنه

اال!حاهـله.

إحواتهاجويالتىاكلاضحيةثعضأنالوات!فىالقباليونيعتقدكعا

!خكأضحيةنورأسبعينققديمهثلى،للشيطانشدىههكانتالهيهـلنى

لل!فعبطانقدمتاأنهايفترضالتى)الفرشىأ11!الحيامعيدمنأكامالحعبعد

غدمعندها121،الثاهناليومنىيتدخلىلاصتىلإشغالهاليهودذِوحاكم

هذاف!المشا!هةالأعثلةه!نالكثيرتقديمالممكنومن،للربالأضيه

العسياقا+

11)Y19 )u+

(Y)هنكتأئيرنشأت!أنبة،عأدألىثتبلىاليهودهيغيروعلانتال!نميطان،سلطة

هنالعائدةالعهودبةالمراأععنرهاءالحعاألعَرنمن!أليهوديةالطوائفهنعديدلىالقهالاه

امال!عروجهاالجن!معىالإتصالبصهعالدى1الطهاؤأجلمنالضهرىألطذ!مىحمامها

!أخنرروها!الأغعارهأحدثيطانية:كائنالحت!أ!يعةاحدهلاتاةلمحاذ!انياب!إلزاهيا(

عندأفحثانيآ.مرةالامعتحمامتعهدان!بع!احدهموقابلتصدثاداحعار.اودكلي

ا!ض!قىالسلوك3لتبأحدوهو8موسار"ثميفيتطكلتاب)ي!مخربناالعا!ةطه

أورل!ياثىاليهودببنوداجاأ!رالكمبأ!ص!كلان95ألا2عامصولفشر!أليهوولى.

فىوامعنطاقيقرأعلرزالوعاال!رنههلاأوائلحتىالإمملاميةهدالبلدانالثرتية

الأرثلركلعميهَ+الأوسارويعض
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أهحيتهاومدىالمنطوهةهلىهحولهلاحطالشاعدةإبل!ا+ينبفىوالأن

وانخواطهاهالكلاسيكيةفترتهافىلليهودقيصحيحفهمسبيلىفى

الصهيونية+المحالىسةنىالحالىالوقتفىالسإس!

يمكنلا،(لقباليةالمنطومآهذهعنتولهيمكنععاالنالركصرفأولأ،

(لإغريقية-والديانةالفدوسيةالإنسانتبلإذاإلا1التوحيديةهوصفها

توجيدية.يانأتدباعتبارهاالقديمةمصرديانةوحتى(لمتأخؤةألروهانية

خلال!سنالك!سيليهَلليهوديةالحتيفيتالطبيعةقتجلىثافيا،

عداها)والمم!تقداتالإيمانإق6المنالرهتهذهيهاتبلتات!السهولة

أما،اووسيك!يةيةاليهؤفىجدأصفيرأدورأتلعبالقوهوية!ا!تقدات

يححلهاألتىالد!ةوليصالطشععى،العحلىنهوالكبرىالأهميةجمتلها

تبوليالمتدينينالهودهنأقليةترفضعندصاؤلكبه.المقترنالإيمانأو

رؤيةاكلهسعانيتيمالحاضرأالوتتفىيحدث)كحاهاوكلتفىالقبا،5

،للربعبادةفعلىيأتهنهماعتقادأهعين!ىبعملىيقوموذيهودبضمة

در!يؤطالمأولكنالشعي!!.اس!ترضاءينتألعملنذ!ا!اخرونيؤدىجمينعا

ا!لا،أداءجماعةفىأعضا،!لظلونهعأ،يصلونفإنهمالعملتحس

وللأحدثإؤاولكن4ألبعضبعضهمهؤاهتعاضهمدرجةحنالنطربصرف

يدخلأنشعخصآىوحاولمثلا،الأبد!ىبفسلالمقترنةالنيةاخت!هن

الانشقاقعندئ!بحدثأنالمؤكدفمنهالنسملطريقةعلى)1(أ4جداثتكارأ

كتمأقيجبلليدينالطمَسىالفطمئلاجلاهدتيقةاتفاصيلالزبرمنايوصف111

ياليديم!سكممكناحبمأصفرأأبريقنىماءمنحدآعلىتغممليدوكلصنهو!،لمحت

مثلولكن،الطريقةب!نهتنطيفهاالمممتحيلفحنفعلاقنرثيناليدينكانت!إةاهالأ!رى

هنكييرعكدااتهاعالكلام!يكيةاليهوديةتأمر،هنالهاههـانلاالعطيلأالاعتباراتت

المَواعدمنهفهالاممثيرهماك+عطسأهميةالقبالاهتوليهاالتى،التفصيليةالطقوسمنه

ا!لاهفىالبشريةحاجتيقضىاللعىاليهودى.المرحاضئىبالتصر!المتعلقةالدقيقة

يالشيطان.مقترنال!ف!عاللأنهجنوب!شعالأجماهلىذلكيفعلىألايجب



!بقىأنالمنعوط.لليهوديةالمقدسةالصيغعلىتحسهالمص!4يفطبق+الحقيقى

أفضلفىثانويةأهميةيحتلفإنهالمعنىأهما6هوكماالكلماتظام

يا"اسمعى:قدسيةيةاليهوفىالصيغأكثر،المثالىسبيلىعلص.الأحوال

هناليسمفىمراتعدلتقلىالقىواحد"الرب،إلظالولب6إسرافيل

!بماهتضاودين.ثمينينالحاضرالوتتفىتمنىقدورعيهودىجاشإكل

المحادهنهعينةدرجهَأنأيضاتعنىقدلكنها"واحد"نمل!الربأنتعنى

لهلهالمناسبةا(لقراتتعزيزهاكتمأو!ققت،تدواكلاشث!اللكرالإلهل!

هذ"الإصلاحيةالصلاجماعماتفىاليهوديتلوعندماؤلكرغمالصيفة.

الأرثلهوممسهالحاخامافجحيعيشعر8العبربةنحيرأخرىلغآثأىالصيغة

يالفضبالسعاوى،الجنسىا!ادأوثالوجلانية،يوهنونيناللىسواء

الشديد.

يهوديةأومراكزإسرانيلنىفاثقةيأهصيةتقدمماكلىيحطىأخيرأ،

)هثلىللصيخالمعطاةالهاثل!الأهحيةإن.الحالىالوتتنىحى(أخرى

كراهيةءو!االكاهنوالإلحاحإكونيم،غوشودوافع!أفكا!القدص(تانون

كلى!اهالقدرىوالموقففلسطينهنىالأقيحيشونالذسناليهودغير

أخرىا!اهاتإلىإضاتَكلها،العرديةاللعرلجاش!منالسلاممحاولات

الذينهالطيبةالنواياأصعحابهنكثرحيشقثيوهالصهيوئيةلسياسة

علىللفهمقابلة!مبحلكنها،الطسيكيةاليموديةعنزانفةفكرةجملكوق

الدينية.الصوفيةالحانيآهلهضوء

وهحاولة،المضادالتطرفيفىالسعقوطهنالتحذيرينبغ!زلكهوهع
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الحلفية+ه!ههصطلحاتإلىاستنادأالصهيونيةالمممياساتكلغمممير

خبيرأصنهوويونانكاذفقدههتباينةالصهيونيةال!مياسةتأشراتأنلاشك

وبظلى!لدهغاياتلحدهةعليهأهالسيطرةيمكنثطرلقة،استفلاولفى

يتجاهلأنينبفىولاالحاضر.علىأكهرغوؤأيمارسالماضىأصبعايفن

سلطتهاستشعفا!منيتعكننق!،بممرنته،إذ،وتاثيرهالماضىالإنسان

.ةلصللأ

وأةالتوتفسير

ا،فهمالمطدينالن!اسهعطميعتقدهأأنالمووجةالأمثلةهنسنري

!كلكن.العبريةتراعةبمقدووهمممانإذاإلا!أههضللاليهوديةعنيعرنونه

وأحيانا،اطاصلية،النصوصفىأعلاهالمذكووةالتفاصيلكلعلىالعثو!

باللفةعنهاالبحثأهاعختص.لقارىءموجهةيالعبريةحديثةكلتبفى

كهذههامةأفكاوحذتيشؤعندماحتىهنه،جددىلاأمرفهوالإلمحليزبة

الصوؤكلها.

بصغةثمائعالمفهوموهلاالبهودبةهحولىخاطىءآخرهفهومهناك

يقدرالممعيحيةوالتقأليدلاثقافةيخر!عونهناو،المسيحيينيينخاصت

فىلهالقديمالعهدوأنقو!اقيآ""د!افةاليهود!ة:أنالمضللةالفكرةممبير+

الإلمجيلبهايحظىالقىالشرعيه!السلطةالمركريةالمكانةنفساليهودية

الأمويقترن،أخرىهرة.الكاثوليكيةالممعيحيةوحتى،لليروتسعتانث1النعمبة

هواقففيكبيرأبعدأالايمانهسائلىفىرأيناوتد!التذسير.بمسألةهنا



للنصوصالشرجمىاالتغسيريخعلىَفيماتماهاالعكعسهـلصدق.مختلفة

التووا-(1(.وليساالتموديتعلقنيعاولكنجاهد،،هنا6التفسير.المقدسة

وألالتزاماتالدينية1اطاعحالتماهرالتىالتوواتيةالأياتمنالشيرإن

هذا،يوهنانىوالأ!ثذوكسيةالطسيكية،اليهو؟ي!جاش!هن""هفهوهة

يفهمهكماالحرفىهعناهاهحتتناتض،وحتىعن،تختلفثطريقة

النصإلايرونلاالذين،القديمالعهدءقحراهنغيربمأو،المم!يحيصن

يينإسرائيلفىالأنالاختلافنفس!يوجد.ذق!الظأهريةبصورتهالعأدى

علعانية"5مدىا!سنىوالمتعطمين،ي!وديةدينيةمدا!سفىالمتعلمين

القديم.العهدلنصالظاهرىالمعنىيتعلحونالذين،عبرية

وسنلاحظفق!.ا!اهثلةطرقيعنالهاهةالمسألةهذهاستيعابيمكن

.الأخلاقعلمراويةمن،الا!اهنفسف!جعيعأتعميرلاالمعغ!أختلافالتأن

صكنأصلاانبثقإلذىالتوواهتفسيرأناليهوديةعنالمدافعونفيعم

المعضىمنليبراليةأكثر،التلمودفىونهانياثابتايثسهـلاواتخذ،الفري!صميذِ

هناثعدهدىلناستبينالتا!ةالأهثلةيعضلكن.للنصالظاهرىالهرنى

الحتيق!+عنالرسكم

"تسرق"ل!الثاهنةالوصيةتوخلالعشر:يالوصايافنمبدأ-أ

يهودى.فعخصاختطالى(أىأ!للسرق!"كتحريما62.01الحروج،أ

الوصاياجانبمنالمحطو!ةالأعصالكلافةأق5التلحودصب،لرالسبب

الوتتفىأ!الأ!ثانوكصيةالطسيكيهاليهودالحاص+تعبيرى"الضفسير"11(

فإن!،المحرفىللمعنىهفايرأكانإذاوحتى4التلعودىالممنىباعتبارهذلكترىألحالى(

داثما+المعارس
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غْ!أفىكحر!خطيتةليستهأهتاعسرقةبيئمأكبوىةخفاياالحث!مر

الأساسهذاوعلىللأغيارااليهرداختفافالتلمرديةالشربعةتبيحالرتت

ال!امنةللوضمةتماماممثمابهةأخرىجملةنمةولكنالسابىَ.التفصيرجاه

الحرفىمعناهاعلىحافظتأنهمابيد11(91،")اللاولونتسرق)الا

النص.فى%لظاهرى

")الخرونجبالسنوالسنبلعين!العينجداًا!عشاثعالمثلىهناك-2

منبدلأغرامهدفع"أىعينهعابلمال"ع!بمعنىلفسرلكئها

البدئى+للعقابألعَعرض

نق!ضهإنىالظاهرىا!رفىالمعنىقالبيبنِهأهثلىأيحا،4ضاك-3

تتبع،ألاعادلةغيزقضيةأشباعمنصراتالتوراتىالئصيحذرإدْ،،مأ،

الكثيو!نوراءهائلادعوىفى!بولاالسمر،نعلإلىالكثمِرين

كتحريضوتفسرسياتهأمنتقتطحالعبارة!ه23()1!روبملالتحريف"

الا!غلميهَ.رأىلاقباع

أ!3،1!ألخروجا"أههبرلمبنجدياطببئ"لأ:لنص!فمرهثمه-،

وأالمحليبهننوعبأىاللحمأفواعهقنرعأ!!لطكتحويمتُفسئر؟مى

ا!سسهالأيم!صارهنآخرينهوضعينفيتتكر!أث!ا،بمماالألبأن+ضفشجات

أكلىمن(لمِهردمنع111:الأبعادثلائىكتحولىأيفمممرتكوإرهافإن،الأو!!

هنهوالاستفادةبةألضم!أو)!(كانغرضلاْىطبخهأو(2)!!هإخلمِض

1(5؟نت!ص!كئنريقةبأى

جميفمرسيمإيفالقر!فى،أئيهود"تألمهرطاأح!لا!ضط!!رغيو!صهدسجأ111

إلإ-نعدى!أنيفترص!لذأ"فَطهمزض!ففكررت،"لإتزنإلمشهورةإلوص!يةأ!السياقهذانى

فح!"،جمهألتصتيبمأما،طبخهأوالزنىأثلىوو!

؟ا



هثلتجيراتطسير!تمتILLIهنيحصصلاصكددفى-5

ىا،الهصريالشونينىثالمحنى""الإنسان!تىأ!"،"ا!ريبو،"جارك

)11"كنفسلظقريبكبول5العنمهيرةالعبارةفإن!لذافظ،اليهودتعنى

أوالبهؤ!زالكلاسبك!بةالبهودبةفىتنسر18!"91أاللالاجمذ

جارأىوليس،اليهود!ىتريبهأليهودىيجهاأنكأهر!سالياالأرثذوكصية

آخر.

تعن!أنثهايفترضى"جاركدمتهمللا!عبارةفإن8نفسهويالقدر

جاوهأدماصياةقتعرضعندهامباليالاأأليه!دى(الإسانيقفألا

إنقاةمنعموهااليمودىهنحالملحقفىسفلاح!لكنللخطر.ىأليهؤ

الت!الكربماليالغةالوضيةأماترييك،5"لش!لأل!هاليهودىغيرحياة

!أ+94"أاللا!دونوا!ريب"للفتيروالكرمالهقلىنضلاتشكعلىلمحض

فق!.اليهوديةالديانةوهحتنتىاليهودىالفقيرإلىكإشاؤتف!ممرنإنهأ

هى"هن!ثعبارةتيدأيالجثتالمتطقةالتحريميةألتعندياتفإنكدللظ

فىكانمنوكلالمحيصةدخلىمنفكلىخيصة،نىإئسانماتإذا،الشردعة

أأداماإشمانكلعةلكن(91812،أالعددأبامسبعةلمجسابكلونالحبمة

غيرأأىمحرئةاليهوديهالجث!فإنولذا"اليهودى"تعنىاأنهاتفممئر

التفسير.هداإلىاستنادأآن(نىدهقل!سةنطيفة

الإلمجيزيهالتربساتأوهعطمجيسالملل!طبعةترجحتلاالعهركة"هـسناهكلمة11(

الثانىصصوئيلىأنطر""جاركثحنىياعتهارهادليكةفيربطريقةهانوعا(الأخرى

161-oyصديقكأدقابصوؤجيسالملكطبعةفىالكلحةنفستترجمحيثا".،
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الجثث!اههائلاعجافييااحترامأ(لمتدي!ن!اليهودلدىدائحاوهناك

!لذاهاليهود!ةغيراسوالمقاالجنتيحترهو!لالك!نهم،أليىد!ةوالمقاير

إحدىأفىإسرايخلفىالحرفىهيالمعنىالإسلاهيةهالمقايرمئاتأؤيلت

كبرىضجةحدثتولكناحتجاجدودطأ!باتلهيلقونفندقالبناءالمرات

فى.الأؤالحكمكطلىالريتونجبلىعلىاليهوديةالمقب!وةتضروتعندما

المترتبةاللاإنعمعانيةثارا3االملحقفىوسنناق!ثىتعد.لاالصددبطاأ!امثلة

التفسبر+منالفوعهذاعلى

أشعياإدانةالتنبزية،المقاطحأجملىأحدإلىنلننالرأخيرأ،-6

العامة.السلركآدابااتماع!نصيحتهالفاوغةوالطقوسللنفاقالرائعة

عين!سأخفىأيدييتبسطون"وعندهأأ!515)أشعياالفقرالتإحدى

نأوبمايالدم!"هطيئةأيديكمأسصها:لنا!يرالصلواتوتتلون،عنكم

يأنيفممئر!نهاالصلاهأثناءالناسلمياركة"أيديهمئبطو!اليمؤالكهن!ة

يديه""دبس!هؤهلأيصبعلا،بالصدفةقتلجريمةيركبالذىاللاهن

".1الدم"هليئةلأئهاالتولةاهع)حتىللته!يك

هااليهودكل)أوالأنأكلا!فىكساليهردأذا!اهثلةهذههنيتضمح

كعَابأالواتعفىيقرأونلأنهمالتورأهيقرأو!عندهما91""لأعامقبلى

اليهودأو،اليهودغيريقرأهاألتىالتوراةعنتمأهاتختلفبمعانىهفتانا،

كليهماأنوغم،إسرائيلنىحتىالتهييزهلا!يصدق.الأرثلدكعسغير

الأمرهذا691لأعامهنذخاصةالتبرصلةهبئشتوتديالعبويةهالنصي!قرأ

آخر(هكانفىأأوإسرا!لفىاليهودمنكنيرحاوللقد،هتكررةبصوره

-61-



ألدينهعلىالاطلاعبمضولديهم،ا؟!ثلىوكمععيةأأليهوديةيعتنقونلاأل!ين

نلدين(يقوةالحاضحالمتطرفطاليحل!)أواطا!ثذوكسالإسرالًيليجأتذنيب

ألاستعنعهادخ!منوزلكالفدطينيينهتجاهاللاإنسأئيةمواقفهمثسبه

يكنلمولكنالالاهريه،الإن!ععافيةيصورتهاشنيهدرهأالتوراةمنجمقاطح

يقالامايستوجمويألا!انهمالكلاسيكيةاليهوديةأتباععلىتأثيرادنىلها

مشتلفا.شيئأيعنىيفهمون!كحاالتوواتىالنصلأن،لهم

الناسيقرأحيثإصرائيلىهفىتائحةهذهالتواصلفجوةكانضطوإؤا

رغبواإةا،دقيقةمعلوماتعلىالهصولطالفو!علىهـسمتطيعونالعبريهَ،

بذالخاوجنىالحاط!+الفهمعمىمدىلخيلالإ+سمانيسعطيع،فيلك

أهثالهمقوأكداالقولى:يصدقوتلىهممميحية،ثقاثيةترلميةظقواأناس

إلىاكلاخيرةتنطرإزا!اوثذوكسية،اليهوديةعنأقلعرفواكلحا(لتوداه

للفيير،القابلةغيرا!اهدةالمقدسةالصيخهنكجحوعةالقديمالعط

تالوكماآخر،هكانفىيتحددهعناهالكنعطيحة،فضيلةثتلاوتها

الكنلماتههعانىيحددمنهشكلةخلفطلأليس،البدينالقصيرا!احدب

."السميدسيكون"هنالهقمِقى:العمموالين!تصب

التلمودبنية

ممارساتلكلالتشديعهصد!أن،الأساسهذاصطىهفهوها،فنيكن

لبنيتهاأق!رروالأساسأحسالي!أأوالأرثذوكسيةاورسيكيةاليهودية

لأن6الباثلىثالتلحوديلىعىماالدقةتوخينماوإذا8القلمودهوألتمعرشية



الفل!مالينى(أوالمقدس!التلمرديلىعىهانيياأبماألتلعود"ططالأدبيقية

تكميلية.تشربعاتهحؤ

وا!ادبللتلعودتفصي!ل!وصفف!هف!االدخوليشستطيعلا

المعالجةتقتضيهأالتىالرئيسيةالنقارويعضعلىسنقتصرالتلحودى،

شةنىللمنعرأشحهوجز-المشناهالأوك:جزأينهنأساسا،ألتلعوفىيتكوذ

القونحوالىنلمممطذفىصيخاوقد،بالعبريةهكتواا4،وسانلىأوجل!الشا،

نىالأحوالىاأغلبفىوشفوت)فعصولأأكثرتشريعيةهوادهن،الثانى

سجلىعنساؤ،الجما!ه6أهعيةاك!فر،الفانىوالجز+ال!مماثقينهالقرنين

منت!قريبامتواؤاتينهجموعتل!هنويتكون،الممثعناهحولللنقأشا!تضخم

الثانىالقرنينجمأأبابل!الرنجدفيبلادفىأ!اولىجستهالنصوص

القرننصهجيولهوتأ!يخالثانىالقرنبينفلسطل!فى!الثاني!والمحاعس.

شصولأأممثراالرافدينيلافىوجماؤالممثعناهأىأالباثلىالتلحودالمحاهسه

للتاثعرلع،القاطحالمصدوجمفردهديعتيرا!مالينى+المَلسودهنوتن!يحا

عددمحهللتشريحكمرجعأدنىهرتبهأالفلممطينى!المقدمم!التلعوديحتلى

لمحتوىوهىالتلحودىاالأدباباسوأجماسيا.المعروفةالاضاناتمنآخر

السابقين.التدمودينه!وريدكرهادماشعياءعلى

هنبمريبمهكت!يهالتلمودىوالأدبالتلحودبقيةثإن،للممثمناهوخلالا

النصأنثحاالى.الباالمَدودف!ههيشةالأخيرةوالان!والأرامي!،العبريه

يسحىهالسردنحأة!توتفيلنق!الشرجميةال!ثم!ونيقتصوعل!لا

وأ،حاخاماتحولىوالنوادوالحكاياتمنخليطوهىأ)هاكادا""التصص
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وسحر،،وعفياهـدض،وس!لائكة،تووات!ي!ةو!خصيصاتهالعمامةمنإناس

جانبمنأحتىدانصاالقصصيهالمقاطحدذهاصكتبرتلقدأا(.وهعجؤات

اليمودتينطرالعالعى!الأهحيةيحطىوماثان!وا4.تيحدؤاتاالتلمود

التىالحالاتطاشخاصةهالئصثىالتعنعرشية+الأجزاهىالكلاسبكية

أدنأهمتصاعدقي:ثطريق!اليهودأنواحالتلموديحددكذلكإشهـايت.تحتبر

هنيعدهمثمنغ!8ألتوراة!عرنجونهق!عدهميأت!كلليا،الجيلةمرتية

درسواسنالعلياالمر!ةوفىالهاغادا،أوهـالجعأوهالممفمناه!عرنون

الأخيقالمرتبةوأصحابط+الجعا:شالمثرعيةالأفياءنقاشهـسشطي!ن

+شىءكلشأليهودلتوجيه!لحونفق!

شحوليةهجاصةكحنطوبةللتلمودأ!رعيةالمنطوهةوصفيمكن

أساسهانىشييرأدنىد!ناللايهائ!النسوعلىتدوةؤافلكلهماوصلدة

الئنصيةهاليهود!ةالحياةجوانبهنجانب"لليغطىإن!الد!وسكمانى.

علىتخطرخطينةلكل!تحواإت!!جماتكثيرةبجزئياتوالاجتحاعية،

ياستفاضةهفعليماولناتينى،نقاثعهيمكنوماللقواعد.انتهالهأو،ألبال

الأمثلة.ثعضفلنقدم،القواعدلتلكالعمل!التعرلد

ياعتباوههنا،الععل،كعرذالمعبت.يوبمعمل"بأىالقيام"ح!م

لاالمستخدم!المقياسأقلى.ولاأكمرلاالأععالهنفوجمما93علىيعثتصل

فق!+دهـغعائىتعرلفهسأدةنصما،عملنىالمبلىولايالجهددهعلاتة

والسحريالعفا!يتطألامتقاداندخاعهه"للههلاهنهلحوطةبصور؟الميفناهثخلو111

الفاضحآ.بالهراناتملىءنموالبابلىالتلعوداهانيها.نادر



الحروبئعددكمالسوال:ينمثعأعندئذالكتاية.4المحرهة"،الععلأنوأعأحد

ال!ممبتطأيوما!ةالكمامعصيةا؟سعانطتردكى.ثتاثتهاينبفىألتى

القىاليدعنالنطريصرفنفسهاالمعصيههلىولكنحرنجان(:والجواب

يسيئيالمعصيةنىالسقوولهندللوقايةلااالجواب:)ا؟سعانأيهايكتب

بومالكعاتأدواتهنأفىاةأىلم!سلعدميدعوآخ!راحالرالكلمايةصالر

العممبت.

،الحبوبطحن،الستيوما!رةالأخرىا!اوليةالاععالأحد

أموأشى+اىطحنثيصبعيالقياس،آخرحطرالهطرهلىاهنوسمتخلص

حياةتعرفيعداأهاالسبت!ومللطبممارسةاىثحطو!شئعهحوماه

هن+6الدواطحنخلالىهنالمعصبةنىالوتوغدونللحيلولةللخالرا!ه!دى

أفهأثعاالحديثالعصرفىكه!احطردجودعدمإل!الإشاوةطيعاه،العبث

جمنحإذيةاالتلعؤا؟ؤهنةافى!تىالحالاتهنكفيرنيهوجوlJ!فىلم

السبت.يومالصعافيةوا!اشرولال!معاظةأ!اد!لةالعممياج،حولط-دصياج،التلمود

كتبوتد.عبثيتهعناصرهـالنطر6الأبدإلىظبتا!بقىثشطها

كل!لدالأهريهلىاأعتقدإننى"الأوائلى"ا!ضيسة+آاا"أحدهتيرتوبيان

هح،التلعوديةالقواعدهنالعطمىللفالبيةكمثعماوهذايصلحودرطعبثى"

."عنقدأ"منثلىل!"وسماأ"كلمةإحلال

هط.ثلفتهاالتىالعبثيةددىأفضلىيصسو!ةالثانىالمتلى!بايط

ه!اويمتد.الهصادهالسيتكومالمحطورةالأوليةا!اععالاحدالمنطومه.

!كوبا!اساسهلىاوعلى.شجشغصنكطحلتح!يمهيالقياسالهطر،

غصنتطعإغراهآأهاكسياجوذللدهحالووهآخر!حيوانأىأأوالحصان
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جاهزسوطالديكثأقالجدالىطهعأ،،المبدىغبوهنالحيواق.لحثشعجرةسن

يبقىخرمهاأنمجار.بهذهـجدلاهك!اننىالرك!بتريدأنكأو،الصنع

الهديثةالأؤهفنفىصراهة+أكثر!امبحيمط،تدلكتهالأبد.إل!محربا

.الحصانوكوبتحاثللأنها،الععبتيوبمالدراجةركوبيحطر

نالريةهص!اثلنىالمناهبمنفسقستخدمكيففيبينالأخيرمثلىأها

فتوةخلالىالس!ا!وهنهاالواتع+فىمحتحلكتطبيقلهاعلاقةلاصرفة

وجودعدمورغمعذواء.هنيالز!اجفم!الأعظمللكاهنألمحيكل!جود

أحد!رصالقلعودأنإلا،التلمود!ةالغترخ!أعالمكاهنأوهيكل

الصالحة+"عذ!اةلمغؤالمحد!التعويف!ولىأوعبثيةاحدمنات!ث!اتأكثر

فىثكاوتهاغشا+تمزقلامرأةبالن!سبةهاذأالأعالم.الكاهنهنللوناج

هاأصادث

الثالثة؟سنيعدأوتبلىالهادثوتحإذانرقهناكهل

هعدنعبةأأ!خشببةأدا-ثسبب

شجز(تقسلقكائتهلى

هاثطةأأمصاعدةكانقطهل،كذلكالأهركانوإذا

طبيعيةأغيرأمطبيعيةيصوؤالغيثعا+تمزبئصد!ثهلى

نىعالمكلىوعلىيالفة.باستفاضةوغيرهالفقاشهذاكللمجم

وقدالمضاكل.تطظهنهناتفىضليعايكونأنالكلاسيكليةاليهودية

أكشالمث!اكلىتدكتمطب!عدىتلراتهمخلالاهنالكبا!هءادمدعاعد!حكم

الاستفاضة،هنلمريدمبالالأمثلهَهت!طهركمادانماهفهنماك.عليهه!مما



بعدشلاالاستفاضةهذهحلىثتطوقدداحد.اتج!اهنىكونأنشر!طهَ

.للتلمودالنهائيةالصياغة

عام)افتهتالتلموديةالفترةيينكبيراختلادهنالثذلك،رغم

فالمساحة،(008عامهنابطايةالكلاسيكي!ةاليهوديةوفتؤ0015

هجقمعاليهودىالمجتحعبينما،ضيقةالتلعوديالهرباالتىالجغرافية

الرافدينبلا؟علىهذاأينطبقاليهوديةالرواعةعلىيعتمد"ثاهل"

الروهانية،الإهبراطوريةأنحاءمختلفئىوتتئذيهودوجودرغمونلسطبن(

تركيبمنيتضعولكنالع!ماسانية.الإهبراطو!يآهنكثيؤسناطقونى

هحليةهسألةكانتأليفهأن-قرونخعسةمدارعلىالتلصودى-النص

وفلمسطينالراندينبلادعداماأخرىيلدانهنعلحاءيشادكلماذصرنةه

هاتينخاوجاجتحاعيةأوضاعأىالنصنىتالهرلاكما4كتابتهنى

التلموديةاليهوديةيينالفاصلةالثلالةالقرونسوةوفىالمنطشين.

نىالأوضاععليدكانتعماجدأتليلةهطوهاتثحةالكلامصيكيةواليهودية

المملوهاتتونرتحيصطفصاعدأ،008عامهنبدايه،ولكنالفترةتلك

)ضيقأعلا.اللذكورتينالمعمتايأأنلمجد،أخرىهرةالقفصيليةالتا!لخية

بالتلعودئحترفحيث.النقيضإلىقلبت!اتد(ا!اهلىوالمبتمحالرتعة

!يُدرسمرجع!يهَهدينيةالتلمودى(كح!علطةالأدببقيةأقلأ!ثقدوالبابلى

اليهودىالمجتصحخضعالوتتنفسفى+اليهوديةالطوائ!فكمافيةثىونوو

يضميعدلمنإنه،كانوكيفماالمجتمحؤلككانومهعا،عحيقلتغير

الثالث.القسمفىالضرهذاعنالنأجمالاجتماعىالنطامسنناتش.فلاحين

-6-لأ



إلأوسعالجديدهالأوضاعهحالتلعودتكبكيعفسنصحفههنا

بصووةا!االعمعاعنتختلفأدضماعوصاجتحاعيا،والأضيقجغرافيأ

ونركز،الكلاسيكيةاليهوديةهعالتلمودتكي!فكيفإؤنسنرىجذوية.

التكيف.طرقأهمأنهأعتقدهالحه

العالملدثم!ونجمهيةاأبيلالت!

ئمسمحلاجدأ،دوغحائيةالتل!عوديةالمنظوتفإن،أعلاهلاحالناكعا

وخلافاألظرلصف.تغيرهععبثيةتصبحعفدهاحمىقواعدهافىتراغاأى

يسمعولا،قساطعةثصفةهلزمالتلسودف!الحرف!المعنىفإن،للمَوراة

عنالدفاعتعذ!الكلاسيك!يةاليهوديةفرَةفىولكنثتفسيره،للإسعان

ألحاخاهات:اليهوديةالمحاكمةالطبقاتجانجاهنالتلحوديةالاثمرائعمنكثير

هنهجىخداعطريقةابتكرتاالطبقاتتلكلمصلحةوضدهةوا!اغنياء،

وهقصلىها.دىوحهاأنتهاكهعاالثصكلىالمثعريعةنالامعلىللحفاق

كاشطالتى)حيمَويما""التخريجاتهنالمنافقةالمن!وبةهذهإنها

المسببأكانالكلاسيكليةحقبتهاف!اليهوديةافحطاروأسبابأهمهن

!تاج،هفا(.الوقتهنأقصرلفترةنعنمطهالتىاليهوديةالصسنيةالثافى

المفالوم!.هذهتعملثيفلتوضيحأطامثل!لبعضمجددأ

العقأبطائلة!ت،اليهودى!صرامةالتلعوديمنع:الربما-أ

غالبيةأظيدىآخر+ليهودىيعطيهقىضعلىفاندةتقاضىهنالمثمديد،

الأغيارلأحلىترضمنالفائدةهنممكنتدرأثبرأخلىأنألتموديةالمراجح



استفادةأشهـالأدنىحت!قنع!يلضةتواعدىوهناكدينيا!واجبايتبر

نىالييودا!ا!كينكلالتلموديصمآخر،لمحهودىهدينهن!هودىدائن

دغيرشاننلإهكأشناصد(لثعهود،كاتيهانيهمبماكطه،هحرتمعاهلة

لهيكون"لاكلمن،كطاععلفىيشاوكنمن،المحاكمنىلالنمهادةمؤبلين

الفلاحينحاجاتيلأتمالقانونهذاأنالواضحمن."إسراثيلإلهفى!ب

إقراضفىأموالهاتصتخدمصفيرةيهوديهطوانفأوالحرنيايأ،أوأليهود،

أ!وؤالاثعرتيةأوووطافىتماهامختلفاكانالوضحلكناليهود.نجر

يةيهؤطائفهَهناككانتسنر.المممأدسالترننىيوبنداانىاساسية

منقليلهَقلةعملىألنيلاءإقراضبيئما6يالاتشأضلهم!مععحشب!يا،كبيرة

بذِالتجاري!ا،عمال1لمعاوسةاليهوددنكلثيراضطرللا،اليهودالأغنياء

حيترأضأقاليةالطريقهالالرولط،قلكنىايتكرت،.البعض!!هم

هنفماندةذىترضعلىالحصولأجلهنالأععالأ:ثغريج-عبسفا

الشكليهالناحيةمنالقرضيكونألأي!حب،الشريعةانتهاكدونيهودى،

تحهدهحالممترض،لمجاوةنىمادالمراي!يصمَثمرلذللئا،الإطلاقعلىقرضا

متفقوشطنىللمرايىيدفعأنالمقتوضيتحهدأوا"،:شرطينمن!تكون

وذلكالوأقعاف!ا!8يااتيمةألمالهنمحددأهبلفاالمسققبلىنىعليه

للىا6الرثعمنتل!وأحققالمقترض!أنيفترضثانيا".إلأرباحفى"كنصيط

عكسادعىإذأإلا،القوضأى،اطاصليةحصتهالمراب!إعطا+علبه!نبغى

يرنضهاللىى،الحاضاهىالقاضى%واليلدهحاخاممنمويدهي!فعهادةؤللظ

.الحالاتطههثلىفىالشهادةتقديم،الترتيبحعشه
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،التخريج"هلىانصأخذ،الص!ةلإتمام،عمليةناصيآهن،المطلوب

الناسمنالعظمىالغالبيةجانبهنالمفهوموغيراالآ!اه!يةهالمهـقوب

هذامننسخةأتوجدالصفقةنيهاتجرمىالتىالحجرةجدارعلىوتعليقه

فىيالنصالاحتفاقحت!أو(الإسرائيليةالبفوكفروعجحيحفىالنص

!ثيرولااامتمشرعيااليهودبينالرلاأأالفائدةترضيبدوهكذا.خزانة

.اللوم

ا!ارضثقاءعلىالت!وديةالشريعةتنصالسمبتي!ة:العيمنة-2

سنة،سابحكلهرةؤراعةدونهرتماحة)961نلسطينفىلليهودالمعلوبهة

نأيثبتطماوهناكالحصاداذلكنىأبماالوراعىالعطأنواعكافةفتحالو

قبلالحاهسالقرنمنيدايةتقريبا،عامألفهدةر!عيتالثمرلعةهن!

تحدلمعندهايعد،فيما.فلسطينفىال!يهوديةألر!اعةاضتفاءحتىالميلاد

تفييرهدوننالرياعلي!احوفظسليا،الشريعةهلهلتطبيقإهكانجيةثحة

الزراعيةالمستعمراتاولىإتامةعحععث!رالتاسعحالقرنثمانيناتفىولكن

اقيعلذلكجدبد،هنالمعا!شةإل!عادتفل!مطبن،فىالبهردبة

بعدفيهاوأصبحلهاه"قفربجا"المستوطنينسحالمتعا!ونالهاكاهاف

أصبحكحا،الصهيونيةالدينيةالأحزابفىخلفائهميدعل!الإتقانشديد

يها.هعقرفإسرانيليآمما!سة

يعطىالمسبت!يمةالسنةحلولقبيلالتاليه:يالطريقة""التخريجيعمل

تنطبقالتىا؟ثحا+أأنديبد!رفلمعالين.أنحا+منكثيرئى6الدتةأردناإؤاأوه11)

للميلاد02+-015يينهايهود!ةاغلبيةفبهاكانتالتىلخ!الفمر!عةعلبها

-07-



لكلىالتانونىالمالكبعلهشهادةالحاخأهات!يرالإسرانيل!ألداخليآوزير

اولههسلحاأكبرالحاخاميلىهب،والعاهةالحاصةالإسرانيلية،ا!ا!اضى

عامأ!هنذاسرائيلأرضكلىدلييعطيهودىغيرينمخصإلىالعث!هادآ

ناحيةهنالمالىههنرمزىهبلغالضاأيضاأا!صلةأكلاراضى69Nلأ

يعدثانيةالأوض"يبيح"أنأخوىثمهادةفى"المعثصتوى"يتعهد،أخرى

المشترى.نفسعحعادةهسنواتسبعمملىالصفقةهلىهوتتكر!،العممئةفهاية

"التنريج"ظيصلاحية11(ا!هايفةغيرالهاخاهاتيتوفلا

لمحرمالدينيةألعثعويعةلأن8المعصيهَعلىققومالصفقةان،بصوابهعلن!،

ويؤيأطلةهضقه+فهىولداللأكيأدهنلسطينفىأرضييعالييودعلى

بيحصفقةوليسحقيقيآييحسليةنعلأ،المحربم،أنألصهاينةألهاخاهات

."ضبرقي"

يعدهاعهودنىالصملهذاحرم(لعممبت:يوبمالأبقالصحلب-يا

المذكورةالديني!التحريماتصراهدنىلادة!يةممياقفىوؤلكالتلحود،

لأ!،الدياسبورانىالقحري!ذلكعلى!الحظالمنهنكانوقد.أعلاه

هنتمكنهمالغنىهندرجة!كلى،عادة،أبقاوأكانواجملكونأللىينأليهود

المذك!رةالهيلهنواحدةأياستخداموأهربم،يهودكيرخلمتاثمغيلى

عرلافل!عصط!نىالأواثلاليهودالمستعحروند!ف!تدالأيتارهاملب1أدناه

للممباصعةالفسرىألفرضىمحولفىأيضاهأخرىدكلاغراضالنايةهلهن!

السنواتل!خاصةدكا"فيإصر6ليللىالصهاينهلهيراليهودالأ!ثل!و-س!بنطملل!لل!(11

عر4لمحية+ا!اضفىا!ربيزرعهاالتىهـأ!مرواثالفوأكهثهيعالممبتيلأا



ها"!ريبم"لوجودالحاجةشنمأتالحعلكو!دتمممتهدفالتىالصهيونية

الحلبوسائلاستخدامقيلخاصة!فآههعاالتخركبمهلاأكلان

افينرقهناككانأ!ا،،الصددوططأالحعسيفاتاأ!اخرفىالميكأنبكية

الصهاينة.وغيدرا!هاينةالحاخاهات

أثيضالحليبلونيكنلمإؤاجانزأالحلبيصبحلعهاينةيالنسبة

وتزولالجينةقصنحهأالسبتحليبوهنألزرتة.إلىجميليلونهصبونكايل

اللبن.هصلنىالصيفة

ههمارةأكثرط!دقةاتدعوأافقدالصهاينةغيرالمح!اخاهاتأها

91عامللمتدين!كيبوتسفىبنفسىأفعمدقها oY)مكباؤعلىعثروافقد

يممهطالذىالألمصنلإراحتهاالستيوبماكلايقارضروعإنرأخجميزثديمه

حدثهاهلىا،والأن،اكلا!ضعل!الحاب!يسهـبأنشربطة،الضروعاحتقان

حاليرةإل!السيتيومصهيحةالتقىالكيبوتس!ويل!طبالواكح؟فى

كلىنىالعملىهداهقعلىحطرألإيوجدالاثقا!!تدلاءهـلضعأيا!قا!،

!AIXال!مىزهيلهدماشللصلاهالكنيسإلىيذهبثمالتلمودىاالأدب

علىلهنسابحلييهمادجعلالمحيوأنا!عنالألمتففيف"صادقة"ينية

هاهنال!نليسالأيتارهلمحتبالصدن!،دلا+هثمةكاشطإواولكلن،ا!ارض

الرحيملأهههحتههـدؤدىالدلاء،يتجاهليبساطةهفهو،،إ!احتهايمممتوجب

هـلكتشف،الأثقاوهحطيرةإلىآخرتصَيبمءاخيرأهلدملاةي!بثم

مكانفىو!مايحصلهاللا،!الحلي!بهل!ينةالدلاءأن4المئعديذلدهئعته

هاعلىشىءكليصبحالطرتجةا!لهللصلارنانه!بتبعللش!،اا!د

.الزرتاءالصبغةءشرالىالنقود!رلتب!ضروؤول!،يرام
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"تان!يحات"الصهايفةالحاخاهاتايقاخالمفتلطة:المحاصيلى-،

أثبتنقدداصد.ستلنىألبل!رهنهختانيننوجمكادر!ريمكشأنهعثعابهة

ألطاالماشيةعلفؤراعة)ضاصةالهالإتيعضنىالهد!ثطالرواعةع!لم

نألرجلىيتعتخرداباهالتالهاظابتكللذلكهردودأ،أكثرالمختلطةالبلىود

!أتىأليومففسهنلاصوقتوفى،الهقلطولعلىالبلىدوهننرعا!!ثر

يالعرض،هنقلفنوعمنيذووأ!انثرصدلظ،هايعولى،،"اللىىؤهيله

فايتدعكوأ،المحلطاتةهنألكعيرتهدوالطريقةهلهأنشمعردا8ذلكوغم

يعفايئ،،دشطيهاعأمهكاننىالبلووهنكلوهةأصلميكؤمأكرى:دلقة

هنالفأنىألنوعنوتهايضعثمالحثمبهمنعلوحاوالقعاش،مقامميس

لطأيحاجةإنفى":الحاضرلنأهام!لصيعآخودجلىياشةللظيعدالطوو.

!أتى."طبيعية"بصوؤاليلودتخقلطهك!ا+هـلزيحه"اللوحأوالك!ش!6

+11(!فعلههادهلىا"الهقلىفىوافثرهاالب!ر"ظلهفيقالثاكوجلى

النىالموادض!أولتاولاليهودجملىيحومالمخمؤةالمواد-5

أيامثعانيةأوأالفصحلحيدالعمميعةالأيامخ!تكوينهأنىالمحصيرةتدخلى

شتها!ازفىادياضطراده"المخمرة"الموادهفهوماتسحوتدنلسطيناضارج

هنمعرالكالكةنىصمماو!دضتينفسىهثعا!كت951فى6-5،91عامثعتاهفىا11

الدينيةالزراعيةالمدربةلىالرراعىالعطعنالمم!وليكانكهله.عملياتنىالعمر

يتيمطفلاستضاما؟مطماهنانفهـروللاملحوطةورعا!مورة!هوديائيهاأدوصالتى

تادركيرئرلهالنطاء،جللهاأىألحا!مم.1العملللتيامالععرهنمثمؤالثالثةدتها

إةاواللهيعقهرأ!صمة،علىثادرأالسنتللةلىالطفلى!كونالاالمعصمةادث!ال!على

العط8اثط!ألذيام!بلثطيذ!عنايةلىشىهكلىفمرحلقد(دلل!مغمهمؤ!لأ،حياكان

الواثح.نىأحناجهاثنلمابن!االفطاء"هلا"أ!يدالقوليضرور؟ذللقفىبما
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أنواعجحيععلىتشتعلإنهأ.الهستيريادوجةالديداقترابمح!هلخالذى

ثىهحتطا!اهرهذاكانوتد.المطحونةغيرالمحبوبوحتىال!دقيق،

فىهرة!خنرلا(أممذ.أأكانأسوأ،الخبولأنالتدسودىالمحتحح

لمحبزالمنتضيةالمعنةحبوبآخرافلاحيةالعائلةتمممتخدمحيثطاياسبوعه

ولكنالجديد.الحصادهوسميوامبالذىالعيدهفاسبةادكحرغيرخبزها

يطاالتقيدكانالمَلموديةهالأؤهنةاهدأوو!ايانىأليهود!ا!ضاعيالنسبة

علىوحتى،الوسطىأطبقةهنالييوديةالدانلةعلىالوطأةشديدالأهو

تلككلىبموجطتجاعصديد""ت!لبمايقاخلذللظ.الحبوب!ارأ!دعائلة

منلأصحاثهاقباحثم6العيدثلربمتبلالأغياوهنلوا!د!وهـأا1المواد

فىالموادتلكمكلىالهفا!هوفق!ا!للهـيالمنمىءالفوو.علىيعدهجديد

العيد.نترةطوالهظقعكان

"!هيع"يثطإسوائ!يل،ثىإتقاناأكثرا!رىالييحأصبحوقد

لكباوبدورهميبيعونهايناللىهالمطيينلهاخاماتهمموادهماليهودالمتديرن

يفتوضمعين""يتنريبموالأغيار+هنلواحديبيعونها!أولئكالهاخاهات،

أداءعلىالموا!بينغيراليهودلدىالمنعرةالموادالصو!يةالصفقةت!ثعحلأن

أيضا.الدينيةالطقوب!

تلك!وأ"التخريبات"أكلثرتكونهـلحاالسعبت:أغياو-6

مدىف!نأسانناهوكعاالأمنهيا!(أى،غوييمهنأال!سبتثفو!المتعلقة

يهاالقيامالمطلوبالمهامأنكما،ياضطراداتساعااؤدادتدالمحرمةا!اشياء

ا!ازمنةفىخاصةثصفةالوضعهلمايصدقأ!ضا.ازدادتكلدهرأعاتهاأو
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كانبعيد.زهنهنذهلموشاأصبحالتكنولوجىالتقدمتأثيرأنرغم،الهديثة

ئىيهودىحرفىأولفلاحنسبياهينةهسألةال!عمبتيومالحبوب!نحظر

يدهـلةهطحنةيع!متخدمالذىذلكهنلا،للحيلادالثاشالقرنفلسطين

هوأئيةهطحنةلصاحباالنسعبةتماهاهختلفةالم!ممالةلهـن(لمنزلمِة.للأغراض

أيضاوهنابطالشرتية-أووهـلافىانتثاوأاليهوديةالمهنأكثر-هانيةأو

المماخنالمثماىهنقلىخاضمعاءوغبةمثل،امع!اطةأكثرإنسافيةضاكل

يافتظامالمعممتخدىمالسعاوو،وجودهحإغراءأكثرتصبحالتى،السبتعشية

لالعددفمَ!أمثلةقلكألحجؤةؤا!يةفىوالمنتصبا!اسبوع،أيامطبلة

اقناعةالجوم!كفى،السبتحرهةهراعاةمكنالناجصةالمشاكلسنيحصى

تكنلمالمشاكلظلظفإنأرثلوكس،يهودمنتت!نلطائفة1النمممبة،تاهة

دون،الماضيةالعشرةأوالنحأنيةالقرونخلالالأتلىعلى،للحلتايلة

"الدولةفىأكبرثصورالأنالامرهذادبصدقالأصنهبار+من"هعسا!."

تدخلوالككاءوالفارهالماهظالعاهةالمحدهاتمنالكثيرلأن،أليهودية

حتىالعيمقمواصلةالكلاسيكيةاليهوديةبمقدوريلن!لم،ألبابهلاضصن

.الأغيارثعضاشخدامدو!واحدأسورص!لمد-

تعتصضكبيرعقيةثمةهعينة"تذ!ويبطتهوجودددنولكن

هناليهودتمنعالتلسوديةالشرائع!انالسبتبأعمالطللقياما(غيار1استخدام

سأصف.أأ(أنفسعهماليهودعلىا!ره!أ!اعصالءأدافىالأغيأ!استخدأم

.الفرضلهذاالمستخدهة""التخريباتهنعديد!ل!فق!نوعدهنا

يوماطاغيارأحدأشعلهاشمعةكضوءالاستمتاعاليهودعل!ائتلموديحرمهثلا11(

الحجرةاليهودىدخوليتبللنفسهأشعلهاكدالصخصذلكممانإزاإلاال!هته



علىالتحايلىمنطقمكل!تمتمدالتى""القلعيحطريقةهناكأولأ:

بملازاتمارسأنفمريطة،جم!يئاعملابمقتضاهاالممصيةقصبعحيثهاقوانين

الرغبةحالاتفىأها"غاعضا"،التميحيكولطأنيحبصكاصة!كقاعدة

دينىكراسفى،المثالسبيلعلى8."الصريعبالتلحيحنيممممحالملحة

يفاطبونكيفالجنودظقينيت!م،الإسرانيلىالجيشلجنصدموجهحديث

الحالاتفىكأغيار،الممعبتيومهالجيشيستخدههمفياللىالعربالعحال

عندماأوالناو،إشعالىويببجلع!يا!دأالجويكونعندهامثلاه،الملحة

الجندىيست!ع8الدينيةالواجبافلأداءضروريا+الأض!واإشعاليصبع

هطلماأأوردt"الجوللعربى:فيقول"صريع"تلحيعاستخدامالمتدفي

لو!ااضلالجو"مميكون:سنل""الغامضألتلميحيكفىوعادة"هنا

مايقدر6وههيندبفيضةهذه"التديح"طريقةإن+o)دفئا"أكثرأص!بع

الجيشلدىالمممعتخدمأوأاليهودىغيووالحادمأليهودى.يف!يرالأهرهيتعلق

كأواهر،"الفاهضة"القلع!يحاتتفسيرعلىففسهيمرنلاالذىالإسرافيلى(

*شفقة.عحلههنسيطرد

منيطلبلاالتىالحالاقطئىالسعبضيومالثانيةالطريقةتمممتخدم

ئصفلىلقدزكا+،أ"كمرطربظاستنلم،939؟عامقهلوا!صوفىادهاسأ!د)1(

القولالسهتكليلولةهنألنهوضعندعادىمنوكانماهـسماهتدعى!هوديةكعر!أدمة

ألزعيقحدإلصصوته-!فحلو،ثمجميلاسيكون"كم:الهدايةنىصننفض!!وبئ

ولمأللههـلنضورعباعتبا!هله!طروكانألاثعاى،هنتدحالناهاهـسما"اضرت

ونىاللحم!لمنمماملةساعاتستبعدالحليبهنتطؤيرش!فحتىالاابحلم

دالثانىهللحمالمستخدهةاكلاطهاقلفمملاصدهعا4للفسيلىثحوض!ين!تفد"لانمطهنه

للطيب.
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"بها،"التلصيحيمكنشخصيةخدهماتأدطارئةأعمالءادأفيهااليهودغير

يهودتهراتبآوجوفىددذدهنتظمة،دوتينيةأعحالىلأداءبلىثئنا،كما

!هأهانلاطالض!منصء"التضعينتدعىألقى6الطريقةهن!دحمممبدائعة+

التركل!يزدون"!العامأوأا!اسبوح"لكلالأغيارأحد!معتخدم،السبتليوم

نىيحرىالمطلوبالععلى!ن،حاصةيصفةالستيومعلىالعحلتحدفى

أحدليقومالمأضىفىالطريقةه!هاستخدتوقد.السبتيوبمالواقح

هلرهاهن)يد!هألمعمبتليلةص!ثددالكنيعسيث!موعءيأطناالأغيار

الهدكثةالإسرائيليةالنعازجنىوتعمعتفدمالنها!ة!حتىهشتعلةوتركها

.11(السبتأيامفىالمياهخزانماتوهراقبةالمياةإمدىاداتلتفطيم

هختلفة،لفأيةولكن،لليهودبالنمم!عبةأيضاهشأيه!ةعحليةت!ممتخدم

كانلوحتىالسمبتهيوميؤدوثهلععلهقايلظق!اليهودعل!يح!رإة

المتدحمة:بالمهنيتعلئعنا،كود!هالملوالمثلىبه.هسموحاتحسهالعمل

جوتةوقائد6ال!عبتيوميعلمأويع!ال!ىالتلعودىالعألماوالهاخامه

فتتيحجدا،هعيئةعادةتكونالأصالتلكاهضلأنهؤسفةاضطاءأح!يانا!دث111

أييب(تل)ترباراكثنىمديغةاهتزت!قدا،ممهوعه1نىراحةايامستةطمعشنلم

نقدمروت.نضيحةيفعلىالصتي!ناتفىالأرثلوكساليهردمقأغلبيةتقطنطالتى

إمداداتلمرأقيةعاهاعسرينلمذاستخلموهاللىى،السبتغوى5ولاأ!عداكلتشفوا

ظفهأستخدمعندماولللكيهود!ا.كانولدصيياهيكنلمانهألمعت،أكامفىالمياه

نأت!فيدوثائقعلىدحصلتالحكومةمنالبدةطب!،العمل!نفصللقيامالالرت

الانحلارملىيعتمديهوديأالإشمانثوننقيةسلا"هنأ!اغبارأحدالجديدالموطف

هن!هواأنهموتتهاانميعوتدالثمخصى(القعلىالإ!انصكلىولبسالأمسلالةمن

للاغياو.الجديدالموكلفانضسأبحقيقةتقصئىثيتألثمين

س-,



ت!نطبقأالتىفقطالمقدسةوالأيامالسبتأيامفىشدالذىالإشفماد،

صن!ايهة.أخوىههنإلىإضانهَ،والقندلفت(أيضأأخرى!ريماتعليها

بعدالبلدانبعضونىألتلصوديةهالأؤمنةنىا؟ععالىاتلككانت

أصبحتماعند!لكنهاالأجرههدف!وعةغير،عدىببقرونالقلسوديةالأؤشة

وتمالضحنى"التضصاية"تخريجأستخدامتمهلا!قوقتفىا!ابرمدفوعة

كانتوقد"العام".او"ألشهر"أما!علىالأثمخاصأولئكتوطي!ف

لأن،خاصةبصفة!دةالتلموديينوالعلماءللحاخاهاتبالنممبةالمشكلة

حتىالتلموديةالمسائلفىودووسمهواعطهمهقابلأظهنيمغعهمالتلمود

علىينصإفافىت!خريبملصالحهما!تدعلذللظ.191اكلأسبوعأيأميقيةفى

أديمى"بطالة"تعويضولكنه،الوأتعفىأجرأليسيتلقونهالذىالمقابلأن

تقتحرأعحالمقابلىيتلقونهالذ!الأجريصبمالأساسهذاوعلىيطالةإ.

.الأسبوعأيامثقيةعقثطالةهقايلىفق!السبتيومعلى

ل!لتحنديجاك!لاجتها!كيةاالجوأفي

وداهالتخريجاتلتلكالاجتحاعيةالعمماتهناثنتينسنذكر

هن!،القخرشا!تطه!فطوهةفىالساندةالسمهأذأولأألاهتمام:تمشحقان

المقامفىالربخداعالمحدعاع-هى،عليهاالمعتمدةالكلاسيكيةاليهوديةوفى

ألععلهنااعتبروقدطل.الهقاللكورأة6لىالاب!ديالقيمالقياميتملللك،خلاتا(1)

هادية.ناحيةهنالمردودهوسىالقيمةقليلعملاداثما
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وليصهنه-!ارهأكئرأنفميتصووونيناللىالهاخاماتجاشههنالأول

الأنييا+إله)خاصةال!راةوبدينالقانمذللظمنأكبرنرقمنهناك

اجمهجوليترإلىأتربفالأخيرالكلاسيلية،اليكودية!إلهالعالام(

وصفهاالتىا!هةإلىأدعايدول،جاش!هنأيضماخدعالذىالر!هانى

نإن،أخلاقيةزاويةهنالأمرإدنالرناوإزا"هالذهبى"الفصنفىنرير!

ولولاسمتعرةتزالها6انحالاطع!حليآتثلىالكلاسيكيةاليهودية

فتانجالعجيبةوالمحراناتالفا!غةالطقوسهنتبليةهجصوعةإلىالانحطارو

ا(هعيآ.1فأئقةوسياسيةاجتحاعية

تماوسالقىه!الكلاسيكيةاليهوديةخرافاتأنالتلىكيروينبفى

وأ،التو!اةهنالأجراءتلكولي!ستاليهود!آ،الج!ماهيرعلىالتأثيرأعالم

"كولصلا.الحقيقيةوالدينيةالأخلاتيةالقيمةؤاتالتلحود،منحتى

الطقوسيةالعممنةفىهناسبةهـأهم،"أقدسالحاهةيعتبرهاالتىيخدوى"

المحلاتلك،الدينعنالبميدفيالِهودهنكثيرحتىويضعرها،اليهودية

!وجبه،تعلنوهخاخعبثى،"لتخريجإنحثمادهىالففرا!،عيديومعمشية

باطلةالقحادهة،السمنةفىال!ربياسمسمَقسمالت!ا!أيممانكلهقدهأ،

يؤديهاالتى""قادش!صلانإن،المث!خصهالعبادةعجالهوفى.ا)1!فا!غة

عنعبارةهالجنةإلىأرواحهمترتفحكىأبويهم!الحالحدادأيامفىءا!اثنا

ألواضحوهناليهود.منا!مىالفالبيةتفهحهلايالأراهيةلنصترتيل

تضليلفايةهالسنةراسفىكهشقرنفىألنفخهوأخرجدا""هامطقصا11

هالشيطان
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الديأنةأجزاءأكثرالصلاتلإ-هأتينمكلىالمم!بخالمثممبىالاحترامأنتماما

الديانة.هذهفىالأ!لللاجرأءيمنحلا-خرافةاليهودية

بخدمبما،ا"خربناالبهودحداعبسبرالربخداعهعجفبإلىوضبا

"تخريحات"وجودعدمللافتباهالملفتهن+الحاكمةأليهوديةالطبقآهصالع

فطياوليسواهثلا،جوجما،يعَضووونيناللىناليهود،اليهودفقرأ+تخص

فىيجوعونلاالذينأابدأحأخاهاتهم،لهميممععحلاهالموتحانةعلى

الكوشيرطعامأنرغمالمحطورهألطعاممننوعأىيتناولالاحمِانأأمنب

دانصا.تكلفةأكثر

هنمعطمهافىتنطلقأنها"للتخريجات"الثانيةالسائدةالسمة

لح!ياضطرادالريحودانحالنفاقهنالمؤبيجهلاهبعنوتد.الردعدافح

يشعرالعحليةههلىهشواصلحيث،إسرائيلوفىالطسيلية.اليهودية

يعززالت!الدهاغنحعلىوسائلىكاتَرغمهبهصة!حووالأهربهذأالناس

هـلالتراث!يايةَاللىالموسسةفإنلل!ا.الإعلاموأجمزةألتطيمنطامسطوتها

6هناككلبيرةيمثععبية!ظىلاككل،ا!ارثذوكعسيةالطانفةهاحدإلىهعها

طبعا،القولىهنافلةهنوالحداع.ا(لفساداث!تهاوهاالأسبابأهموأحد

ش!+أ!يراتمنيعانىهاغالباالذىأألشعبىألرأىأقإلىالإشحارة

القولقيصلىالملسوسةالهالةهذهنىولكنآخر،شىهالأضحأعىواقحليل

نجعلوالاثتزاز،للتيحايلتويةنزمج!لديهااليهوديةألدينيةالمؤسسةأن

الحيا-فىالديانة!لأنالأوثذوكهسِة.اليهوديةللديانةالمفسداقأثير

علىتأشرهافإنفق!،الاضماعيةالموثراتأحدهىالعأهة،الاجتعاعية
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الأحرأبوزع!ساءالحاخاهاتعلىتأثيرهاددجةبنغمىليسالموهنايأجماهير

كذلك،ثعكدونوغالبيتهمءه!عمطاإسرانجلشالمتدينوناليهود+الدين!ية

!عنهم.عنهاومتهمايل،وحافاهاتهمديافتهمتأثيريفعل!طا+ليسوا!هم

إسراشلىف!العاهةللحياةالقليلةالمبالاتتيلكفىآخر،صعيدصكلى

والحداع،التحايلى،مستوىفإذ،الدينيةاكلاوسأرولننرفيكلياالمحاضه

يتيعايشال!ى"العام"المتوس!كبيرحدإلىديتيعاوزالحدهنائق!الااترإز

المتدين+غيرآالعاالإسرائيلىالمبتمعهعه

اليهوفىقيفىالر4دحدانحهيحئةاقترانكيفيةالثافهألعمنىسنو!

عاشالذم!العامالمحتحعهحوتمصعل!ها،اليهوفىىالمحتححيبنية(لطسيكية

إلىالإشارةهجردأ!اد،هنا.""الكلاسيكيةالفترةنىكلهرانيهييناليهود

هذهيُخفىلاتا!يخها،نتراتكلىذ!لليهودتسمة-ليسالريعداقعان

أيد!ى"جوهر"هتيافيزلقىعنالباضطاياثلاطوفيالتشويشسوىالحقيقة

لليه!دية.

ياعتعادهاممييرهحد!إلىالتشويشهذاالصهيونيهشجمتأوتد

لذلك،التورأة!هنتا!شيةلاثط!لاقةالم!م!عدةاقاوبخية""الحقوقع!لى

الرلعلدافعهماد!ةالتو!اةأنتامه!عوالبايدهاليهوفىعنفعونالمطيد!س

الأوضاعغسبفعلحدثالأهرهداأنيبدهبالا.كبرالندحوديبنصا

هنطتقبنن!القلمودكتب،اعلاهأشرناوكسافيها.كعياالقىالابشاعية

علىيقومهجتحعايشكلونخلالمااليهودكاننترةفىصيداسدعدتايأ

مبتمععنتماماتخقكأوضاع!هىنلاجمأ،منأساصماهـلقكونالزوأعة،

الكلاسيكية.اليهودية
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تمارسهاالتصوالحاعافمةالعدىالمواقفطاالق!يلسنعالج6الملحقفى

أجتصاعية:كسصاتا!اهم!ناالهود،غيرضدالكلاسيك!بةالبهوفىية

ديانتهم+أثناضداليهودأغئياءجماوسهاللىىالربعدانععقالناجما!داع

القولىدينبفىاقودض(علىا(فائدعةالمتعلقة،"اقخريجافأهثلىالفقراه

الاجتصاعية،النالركةفى!كلىدالفلسفةفىلداركممميةساوضتىرغم5هنا

وسصهاعندهاألي!هودية،حولهقاليهفىتاها،مصيباكانطركلسإن

اليهودية،علىاقولهذااتتص!ارشريطة4الربحصكنالبحضلدانع1إلمحضوع

فتؤا40فمباهرحلةنىدخلتهالت!الكلاسيكيةاليهوديةأىعرنها،!لما

ارهان،لرللا،تا!لخيةولا،اعتبا!ةثطويقدذكؤكرأنهصحيحانحدااه

هعالمرههلىهحدسهلكنيالحدس،النتيحةلهل!تو!لأنهالواضع!من

مصيبا.كلان،المناسبالتاريخىالحصر
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لملقمممململفأث

الكلأسميكيةلليهوديةلاجمهاعيةاالبنية

صوفىأواجتساعىتق!سيرلتمَديمهحاولةفىالهراءمنالكث!يركتب

لأنالتفسير،هذاهئلىتقديميمكنلاولكن"."ككلاليهوديةأولليهود
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للمحاللظتماهاهمثماثهآالقديمآأليهوديهالممالكتلكثانضاتجعاعياه

وقد-الأقبيا+!اهمفاره!تأنيةترأع!تبينكماوسو!يما-فلسطل!فىالمجاور

هنالعطمىافالبيهتمارسهاالمىالديخيهالعبادالظإلىا4ألتشعااهقد

النموؤجيةالسعاتهنبعدفي!عاأصبححطالت!الأنحناوأمماافاسأ؟ا.

فقدوالتوحيد-العرتى،الفصلىبالحصوصذلكفىبما-اللاحقةلليهوديه

!الأنبياء،الكلهنةهنصفيرةأوساروعلىالمرحلةهن!هنىهققصرةممانت

لهم.الملكىالتاييدهنالاجتحأعىنفوذهماستعدواالذين
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أساسية،يدرجةالزراعةعل!كلاد!ويقوم،داتيةاأداؤيتعتدأنيهرد-جمط

فىيالفةبعنأيةنصلتالتى"اليهودية"الديانةفرضتالمركرفيهذينوعلى

الإهبراطو!يةوسلطةيقوةفرضهاوتمقبلى،هنوالكعابالكهنةأوساط

الفارسيهَ.

س!والنمث!اطاتعرض!علىيحتوىالقديمالعهدفىعزراسفرإن

الأولأر!منسمتاأعطاهالذىموسص"ثريعةفىالما!"الكاتبالكاعن

هن"وكلىنلسطينثىاليهودعل!"دتضأةحكام"وضحسلطهناوس،هلك

وأاالموف،aإعاجلاعليهنليقضالملك!شريعةإلهكفلعةيسلىلا
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ناوسيا!اكعاعل!الذىأ!!مشمصتاالمللظساتى-نحع!شروثى

كلانصدأىإل!نكعشف-عزراسلطالتهناكبربسلطاتي!هودأصطى

فرضنىهفيلما"الإهبريالى،1الأيامهلىهيضبيرات)سنقولالأجنب!اجمراه

ترولى.ل!نتاشبمعنأسفومماهاليهوديةالديانه

ألفنؤهعطمخلالىالمركربنكلنىالبهودىاتىاللىألهكلماستعر
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الكبيرينالحزلينيينالإنقسام،المثالسبيلأعلىجديدةقطورا!لعلىكؤ

تمكنبمجردهذلكرغمم(ق+ا.ءحوال!وتعالأى،والصدعوتيينالنرشميل!

هجتعحفىالكامنةاجمرأهآلية!ممعتخدمكانالنباء،منالف!بقجطأحد
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أتاحتقدنلسطينكاربمالهيلينيوناليهوديهاتمتعالتىالحويةإن

فيعاعليهقضتاليهوديةلكنا،لإغريقيةههلتوبيهودىأدبخلخلهم

صعودسبردكانوقدثقاياه"ا11.علىالمممميحيةصافطت!نصايعد،

المركزين.ضأرجاليهـوفىيةللطواثفالنسبيةالحريةكسببممكناالمسي!حيه

اتهصتعندماالم!ياق،هذافىهاعةدلإلةةاتيولصالحوارى!!ردة

الروطنىهالحاكم!فض،1الهرطقةممو!نثيوسفىالمحليةاليهو؟يدالطائفة

هن!مثلىفى"تاضيانفسهتنصيبيريدلايانهالهالافىالعثكوىغاليو،

الاطلاعثضرورة،فيستوس،الحاكمفمعريهودا،فىبينعا"(2(،المسائل

هحضأ3(.دين!ييودىينزاعقتعلققض!يهعلىالقانوش

الدبافةفرضتعندمام،002عامقرايةالتصاهعؤللظافتهى

جانبهنيفلسطينهاياثنا،تللقشوقعركزتررستالقىاليهود!ةه

الإههراطوربةأ،ا.بهودكافةعلىالروهانبآالطعلطات

سنناتاثصهاوالت!،الطسيك!يةالييوديةأسميناهاالتىالمرحلة-3

51(.لإحقا

يود"ثمههاالتىالتاويخيةالكتبكلىأنالأديىالحث!دهناهحللملاعلةالمفعرهن111

اليهودكانعنرألتاص!حالقرلطددَ!أيظ.رنضتتدالميلادكيلىد..سنة!وال!امد

منأخاصةألعديديعتبرالتى،ألهكاسيهودأهثلوشش!هاتالمساداقصةقامايبهلون

ايهرد!ة."جرهر،إلىتنتمىيانهاأالميحيين

.-61/1e1الأععال(12

.25المصلرنفص)3(

.الأولالقمممهوامشلىألاص2ركلمالملاحطةانطر11،
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اليهوديةالطائفةاشبداديانهيارتتسعمالتىهالحديثةالمرحلة-،

نإنالمحاولاتقلكويينجديد،هننرضهااعادةوكلحاولات!سطتها،

اطاهم.هىالصهبونبة

فرنممماوفىعمثر،ال!مماثعالقرنفىهولندافىالمرحلةهفطتبدأ

الدولممظموفىعشر،الناهنالقرذأواخرفىهنفا!لاااددنوالنحسا

البلدانبع!ض!نىعشر،التاسعالقرنهنتصعففىالأخرىاة!روربةأ

المرحلةيميشونهالىالوااليمنيهودأكانالعشرينالقرننىالإ!مية

ظكعنالشىءبعضوسنذكر8،911عكامالطسيهـية"5القروسطية

لاحقا.ال!تطو!ات

ثعة،الطسيكيةاليهوديةهرحلآأىوألثالثة،الثانيةالمرحلةفي

ومجتمديابيهودهاالحاليةممرفتناوهازالت،توونعدةتبلخ!مني!ةفحوه

جميعها!هستمدهبحوزشاالتىالقليلةوالمعلوهات،للفايةضئيلةالي!هودى

توجدلااللاتينيةالمسيحي!عالموفىأ،يهوديةاغيرخارجةمصادرهن

حيثالعاشر،القرنهنتصفحت!يهوديةأدبيةهلوئاتالإطلاقعلىلدينا

توفرأأكثرهيفىالد!الأدبفىوهعالمها،الداخليةاليهوديةالمعلوماتتصبح

الشواهدعلىكليانعتحدالتاويخ،هذاتبلععث!ر.دىالحاالقرنفى

هنالقد!دىبطاالفجوةليستالإسلاميةالبلدانوفى.والمسيحيةالروهانية

عامقبلاليهودىالمجتحععليهكا!بماضشلةهعرنةثعهَةلكرغم،الاتساع

الثلاثةالقرونخ!عليهطرأصتاتدقهـونأنلابدالتىوالتذيراتمه008

الممايقة.
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الكلاسيكيةلليهوديةالدليممميةتالد!

وافى،دىالعافربالقرنينأوئبدى"المطلمة"العصووفلنتجاهل،لذللظ

خارجيةاوداخليةهصادوهنسوا+،كثيرةهطلوهاتتتوافرحيث8ع!نمر

اليهوويةخضعتلقد!ال!غرب.الشرقفىالهامآاليهوديةالمراكزكافةحولي

لتغيراتالفتر!هذهنىاوضوحهلامحهاإدراكيمكنالتىالكلاسيية

الأون!وكسعية(اليهودقيتناع)!توهاؤالتالوتت،ذللأهنلجداضنيلة

.اكلايامهذههوثرةقوة

الكللاسيكيةأاليهوديهسماتىيديمكنكيف

الأول!المراحلعنتميزهاالتىالاجتماعيةالفروقألتهىوها

لليهوويةأ

!نيصعية:سحأتئلاثطهنالتأنأعتقد

يختلتالصددهـدهذاهنلاحينالاالكلاسيكىاليهود!المجتحح-أ

!يلادفدمطينالمركرين،نىالمبكرةأليهوديةالمجتحعاتعنعحيقااخقلانا

لذا،تماماذلكيعنيهمافهمالحدىيثهالعصووفىع!لينا!ىلصدب.الرافدين

معرنجةفىالهانلافرقالتنانة،كانتكي!فلقخئلجهديذلثفاجدر

الفتؤةتلكف!والمدينةالقريةيخاالتمليم،عننأهيكوا!تابةهالقرات

لاالقىالصفيرهالأقليأقطكافةثهاتمتعتالتى،يقاسلابمااكبر،!ألحري!

الكلاسيكية،اليهوديةفتؤكلىخ!الأمر،هذالإدوأكفلا-ينهنتتكون

عنيتجزألاجر!الهأتعرضوأالتىألاضطهاداتكلىرغماليهودشكل



جماوشالمجلتراهفىظصة،اليهودىالتأريخالامتيأزات.ذاتاو!قات

اليهودفقرعل!للمَركيزبميلها!اهر!تطقهاثقدر،النقطةه!هفىالمجل

ا!ا!قالت،هنوتتفىصحيحاكلاهحاكاندقدضدطمهالمحا!سوالتمييز

الموظفأ!اطأوضصاحبدوكيلالمتجو"،والبائع،اليهودالحرنجيينأفقر!ن

صحيحاهلىاوكانالمَن.هن،يقاسلابما6حالاأنضلىحميعاكاثواالحمغير،

القرنحتىالقنانةفي!هااستعرلشاالتىالأوروييةالبلدانظكفىخاصعهَ

هنفاويااؤلكفى)بماالنحسابروسيا،لمجا:أوجرنياسوا،عشر،التاسع

نأدلالةلهومماروسيا.عليهااستولضالت!االبولظ!ةوالأ!اضبولنداه

فىالكهرىاليهوديةالهجرةادا!ةتبلاليهود،هنثبيفئأغلبمةقع!يش

وظاغهاأهمتكونواًن4المناطقتلكفى)حوالى.1188الهديثةالأؤهغهَ

.والتاجالنبلا،دننيايةالفلاحينقعحف!التوس!الاجقحاعبة

داحتقاراكراهيةالكلاسيكيةاليهوديةأطه!رتهكان،كلنى

كراهيآ-للأغياوكراهيتهاهنحتىأكثر،كطبقةوللفلاحل!كمهنةللزراعة

إنسمان!اىاطاصرهذا!شجل!-أخرىهجتمماتفىهثيلالهاأعرفلا

عثمرالتاسعالقرنينفىالعبرىأوأليدي!ف!باكلادايندرأيةعلى

ا1(.والعش!ين

المرولإعطاءيمكنولكنالأمر،لهلامثالاننوالابأئزةالفائرإند!اثيفيسعبنون(11

يصف""أب!ألمعهيرةقصيدتهفىا!برى.القوسالشاعركياليلظهخاصةالأهثلةمن

القصيذهل!كالهيوانات،يصفهمالذينألسكارىللثلاحيناالفودك!بيحاللىوالد!

المعادىالموتف!رفواتإحلىوب!،الإصر6ليلطألمدادسجعيعنىثلرسالنمهيؤ

للني!جما.
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أحزابأعفعاءأأىالعثمرتيةأوووبافىاليهودألافسشاكيينمعظمإن

التن!اضىمسؤولي!ةيحملونايهوديةأغلبيةزاتأوصرفةيهوديةوجحاعات

بمواتفهلطخاهالواقعفى،منهمكنيركانوقدالخيقة،هذهزكرعن

الكلاسيكية+اليهوديةعنورثوبا8لانلاجمطعدائ!ية

.المجالهذانىالأسوأهمطبعا،8الصهاينة""الاشتراكيونكان

لدللظمثلىوأفضلبكثير.أفضلى"البونلىهمثل،البقيةتكنلمولكن

لإتاهتها،الكاثوليكالدينرجأليدعىفلاحيةتع!اونيالت!تشكيلمعاوضد

وقتغافىحتىالموشطهنمايندثولمللعدمامية"هعاد"عملهذاأنبلعو!

منكثيريحملهاالتىالع!نحريةالأفك!اوف!بجلاء!فشهويمكنالحاضر

فىوكلللظ،الروسىالعثععب!اهالمسوفيأتىالا!ادفىاليهود""المنعثمقين

إسحقهثلى،اليهودالإفصراكيينهنكبيرعددعندالموتفهنعافقاشغياب

!دديتشر+

والمقلللاخلاقالمفترضالتفوقحولىالعنصريةالدعايةكلىإن

نىبغقصتقتر!(اليهودالأئحتراكيل!هنكثيرثيهاأسهمالت!أاليهوديين

علىفححالذىهالبشريةهناكلاعالمالجزءمعاناةلمحاهوالمشاعرالهساسية

الفلاحين.!اه،الأخيرةالألفازسنوالطَفىخاصنحو

النبلاءأوالملوكعلىبالحصوصيعتصداليهودىالمجتمعكان-2

.أ!لطانوىؤ

خاصةالأغيار،ضدهوجهةهفتلفةيهوديةشرائعالملحقفىناتشنا

امتداحأوهامتداحهمعنوالإحجامأكلاغياربشتماليهؤتأهرالتى



غيوالمللث!:وحيطباستحنماءتسمعالثصائحتلكلكن.عادتهم

ثاوتيزه)بالعبريةالنفوةصاحباليهودىيخرالم!حل!المَ!أوكلط.اليص

هعظمفىليص!يطاع8أجلههنويصلىالملكيمتدحازبورتيزاواليي!يث!ية

فىسنرىوكماأيضا.الديخيةالأهووويعضبلوحعسباالمدنيةافؤون

يومالعاريينالناسح!ياةإفقازعموهااليصداياطبا،علىيحالر،الملحق

لعل+والأقطاب(لحكاملمعالجآممهـنبهدأتصىببذليومروذ!نهم،اال!صبت

وا!اساتفةهوالباباوات!النبلاءه4الملوفياستخدملماةاخاصةبصفةيبايطهذا

كانإذافقط،ا!اطبا+علىالأهريقتصوولايهودهأطباءالفالبف!

أور!داافىأووالجعارك،الضراض!م!لىتبامعلىالاعتعاديالإمكان

وأالمللقخ!دىهةفىيوسعهمماأقصىببذلى،اليهودالعزبظاوالشعرتيةا

العمل.سس+لأداهس!يح!عل!الاعمَماديمكنمماأكثر،اباوون

اليهوديهفترةفىيهوديةطائفهلأىالقاذ!نىألوضعثان

أهيوأوحاكميمنحهعهدعل!-"الاضياز،علىصكادههيقومالكلاسيك!ية

للطائفةالغفوذاقوىنبيلعمثر،السادسالقرنبعدبولندافى)أو

الهأخاماتيمنحأ!ى-!نفحعهاشوونهاإدازثحقوقاعليهاهـلنعمهاليهودية

هذههنهامجزءت!سبباكلاخربن.البهودعلىأياواهوإملاءسلطسة

الروهاثيةالإمبراطوريةعهدإلىقعودألقد!مفىهوغلةوهىالإهتياراته

فىالمععميحييةالدكنرجالمثل،معفىيهودىاكليردسخلقفى،المقأخرة

علىضرائبفرضلهومسحوحاللحلكالضراثبدنعهن،الوبمط!القرون

الذاتيهَ+هصلحقهيخدمبما-اليهود-لسلطهالحاضعينالعاديينالئاس
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المتأخؤا!وهاني!ةالإهبراطوويةيينالصفقةهذهأنالأنتباه!كجلر

شحهاالقىالأهتياؤاتنفسالأتطعلىسفةبمئةتسبقوألحاخاهات

الممميحيين.الدينلرجأل!ورثتهاكبرقصمطنطين

الوضعكانالحامس،القرنأوائلوحنىم002سنةحوالىهنذ

ثطرلرك:التالىالنحوعلىألروهافيةالإمبراطوريةفىلليهودالقانون!

الهـبارالأعيانكأحديهمعترفابفلسطينطبريافىأيقيم!راثىيهودى

فىأليهودلكافةاعلىوك!سونلللإمبراطو!طَ،الرشحية(لولمحانفسلمفى

البطوبرككانثتدى،!دمانىكحولمحفهنصبناجةهنأها.أ!الإهبر(طو!ةا

وكبماوالقناصلى،!مالتىالعلياالرسميةالطبقةلنفسهشحياالواتحفى

المجم1ثالعرشالمحيطينالوزواءوكباوللإمبواطورية،الصمكريينالقادة

الإهبراطورية.الأسرةسوم!اطاهميةحيثهنتعلوهولا(المقدس

المراسيمفىدائصاوصفهيجر!كا!أكمااللامعالبط!لرككلان

أعدموقد.فلسطينهقاطعةحاكممن،الواتعفىهرتبةأمطىالإهبراطو!يةأ

،التقوىشدي!دأرثلوكسىهسيحىوموأكبرهثيودوسيوسالإمبراطو!ر

الطريرك.اهانهلأنفالمعالينحاكم

البو!ركيعشِهمالذينالهاخاهاتجصيحكا!،الوقتنفسفى

يحطوقكأنواكعاالباهالةهالروهانيةالضرائبهعطميدنعونلاانفسه-

جانبمنالصفقةألغيت5اليهودللبطريركيةالمركريةيالسلطةالأهريتعلقهاكقدرا11

عنالعديدلكنم،،92عامذروتهايتالقوانينمنسلحملةعبرالثاشيفووومميوب!

.المفعولمما!لةكلتالمحليةالترتيبات
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احدأالمدنهحالسنيالخدمةمنكالإعفاءالرسحيةالاهتياؤاتهنيالكثير

علاؤلاحقاوتتنىالمسيحيينالدينلرجال!هنحعتطالتىالامتيازاتأوانلى

اةمناو!عن!،اليهؤعلىال!ضرائبثرضسلطةللبط!لرككانت4ؤللظعل!

اشض!موق!العقالب.هنأخرىوأث!كالوالجلدهالنرأهاتيفرضثينهم

ا!مو!امننعرفواكصاأليهودهالهراطقةلقححالسلطةهذهالبطريرك

الفقرا+اليهؤعلىالضراشاثفرضيته!عونهالذيناليهودالوعا!لمعاقبة

الشخصية+ناندنه

الضرانبدفعمنالمعفينالحاخاماتأناليهوديةالمصادرهنونحرلى

الهيحنةلتعزفي،سلطتهمحدىودنى،أحميىووسائلالدينىالمحرماناستخدموا

،أ!حيانأغلبثىهباشرهغيراطريقةايضما،ونسمع6للبطريركالدينية

وفقرا،افلا-ينصدورفىتعتملكانتالتى4والازدداالكراهية!ماعر

اليهؤللفلا!عنِالحاخاهاتياحتقاروكذلكالهاخاهاته!اهاليهودالمدن

التستيبهذااستمرؤلك،ورغم"("الجهلةياحتعقاوعادةعنه)يعبر

تويباتهنالثكانتالروهان!ية.الإسبراطو!يةجبروفافعلالكولونيالى

الكلاسيكية+(ليلوديةفتوةكلضلالىحدةعلىيلدكلداخلهمثمابهةأضرى

كللحجبمئالراتتفاوتاليهوديةالطوائفعلىالاجتماع!يةتأثيراتهالكن

الاجتصاعيةالقحافياتكانتهاليهودمنقلةتواجدأماكنننى،هنهاواحذ

منهـلهودأغنياءيهودهنالعادةفىتتكونالتى،الطائفةداضلقليلة

فىLAأةيمايعتدتلحودية-حاخاميةثقافةهعالمهمولدى8الوسطىالطبقة

اليهود،الفقراههنكبيرةطبقهفتالهر،اليهودحبمثيهافيدادالتىالبلدان
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هعالحاخاهيةالطبقةعالفونلاحظ،إليهألمحناالذىالانقسامنفسيتجل!

مصلحةوكذلك،هصالحهايخدمبمااليهودءفمَرالاضيادالأغنياءاليهود

والنبلاء.التاجأى،الدولة

لا\59العامقبلمابولندافىخاصةالوضحعلييهكانهاهذا

البولنديين.لليهودالملعوسدالظروفعنهوجفىةفكرةبتقديملاحقاوسنقوم

فىضخمةيهوديهطائفةت!نمكيلىسمببأنهفق!،،الإشارههناأودلكشى

)الحاخعاصحاتاليالوديهالعلياالطبمَةبينكبيرافقسأمنشأالبلد،ذلك

طوالواشحرعمن!رالثاهنألقرنهنبداية،اليهوديةوالجماهيرواطاغنياءأ

عل!بسلطةق!تحتحاليهوديةالطائفةكانتهاوثقد!عمثر.التاسعالقرن

مكبءيتحلونالذفيء،لانمَراالأوليةالاخحاجاتتمعيجر!ىكان،أنرأدها

الذاتى""الحكمنىالكاهنةاكراهلسلطةالمزدوجةباقؤ،الض!وانب

الدبنى.والوازعالبهودى

فىأوكذلكالكلاسيكيةاالهوديةفترةاهتدادوعلىالبب،لهذا

فى،شص!بانقللموإنولاء،اكثرهمالحاخاهافكان(الحديثةالأزهنة

التأييدازدادكلسا،!جعياالنطامكانوكلما6القائمةللسلطةتأييدهم

له.الهاخاهى

غيرالمجتعمعكلياالطسيكيةاليهودي!ةهجتمعيتعأرض-3

الح!كم(علىيممميطرونعندهاالنبلاء)أوالملكماعداهبهالمحيطاليهودى

الملحق.نىسنبينهماوهلىأ

هجتمعةهتناولهاعند،افلاثالاجتماعيةالسحاتتلكنتافيإن



فىالكلاسميكيةاليهوديآطوائفتما!يختفسيرفىكبيرحدإل!قسهم

.+سوأحدعلىوالمم!ميحيآالإسلاهيةالبلدان

!افظقويةأنالصةبظلىخاصةداشحاهأفضلالبهودوضعكانلمَد

بد!رجةحتىالقوهىالوساهدنيهايتبلووولماالإقطاعيةالعممةعلى

،5917العامتبلمابولنداهظبلدانفىثكثيرأفضلىكانولعله.بدائية

حيثسثر،الخامسالقرنهنالثاكا(لنصفتبلالايبيريةالمعالكفىأو

قوهي!،خلفيةإل!تستندىتوية،إقطاعيةملكيةأفظمةتيامسليةكبحت

!ثىأفض!لىالطسيكيةاليهوديةتزدهر،الواقعفىداثعة.أوهؤتتهَاصفة

يمنعفلىكلهذهأنطمةونىالمجتمح،فنالظهعظمع!نهنصملةتويةأظمة

لهعذا.مستقلةغعِريط!ويقةولكنهالوشطصالطبقسةوعلائفطإحدىاليهود

ههحاالاجتصاع!دووهميبدولاأالذفيوحسبالفلاحونبعارضهملاالم!مبب

وهذا،ولنىشب!ية(ثوراتتندلععندمأوهتقد!آنادؤأوتاتفىإلأ

طورفىكاشط)التىأيضااليهو؟يةغيرالوسطىالطبقةتعا!ضهم6ايةهم

النئةو!صيهم،الدينرجالعناثصعبىالتطاعوكذلك(أور!لانىالصدود

علىفيهايقضىاقىانالبلدىفىولكنوالنبلاء.الدينوجالىهنالعليا

أوبحالملكهعشركةف!النبلاءطبقةتلخلىحيثالإدطاعي!ة،الفوضى

تودِاةمظهرأتتظالتىالدىولة،لحكما!اتل(لحىالبرجوأزيةهنفريحة

اليهود.وضعيتدهوربدائيا،توهياشكلأأو

حدعلىوالممميحيةالإسلاهيةالبلدانصكلىالعامالتصووهل!ايئطبق

قليلة.نماؤجخلالاهنبإبجازالأنوسنبينهء،سوا
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وايطاليافرنساوأأنجلتلأ

وتوافقت،تصيرةكانتألمجطترانىاليهود؟لحامةا(ولى1الفرَةانبما

كأفضلالبلدهذايصلحالإلمج!ليزيههالقوهيةا؟لطاعيةالملك!يةظوومع

تعهالفاهـللياميواسطةالمجلتراإلىالهودأحضرلقد.السعابقللتصورنوةج

أساسىواجعب!ولأدأء،يالفرشعيةالمتحدثةالهاكمةالنو!هانطبقةهنكحرء

عندونهايعجرونالذينوالزمنيبنالودحيينللاسيادالقروضتحديمهو

كانتك!عاوتتثذإ!لترافىخاصة!فةثقيلهكانت)الحىديونهمسداد

الثانىهنرىكان!احرىأوووبيةمملكةأىفىيوجدمماأتصىبطويقةتنتؤع

استحرالذى،انحدارهمبداية"كاوتا"الماغناورسحتهالملكيينححاتهمأكبر

الصرأعلهلىاالمؤتتالحلترافقوتدالثاك.هنرىمعالباروناتصراعخلال

!ثابت""عادىنطامووضعالبرلمانتشكيلى:الث!انىإدوأرديدعل!

فترةخلالفرنساث!اليهودازدهر،نفسهبالقدو.اليهودطردمعللضراشإه

سثر4والثماكاعمنعرالحادىالقرن!فىالقويةا+دطاعيةالمقاطعاتتلوين

لويسالكايتينأطوكبايأحعاتهمأنضلىوكان.الملكيةالمقاطعاتنيهابما

اعتبرالوتت،ذللظفى.وو!عهالمسيحيةتقواهوصفم01118أ-)137

حذوهموتدياراشيم(أبالعبريةنرنسا.فىالفرسانطبقةهناغسهماليهود

سيدهندعوةالىقبولهنفرنسا،فىيهوديآسلطةأعلىرابينوتام،

لاهتيازأتمماثلةامتياؤاقطهنحهمإزاإلا+أراضيهفىللإهاه!إتطاس

أغممعطس!،الثانىفيليبظ!رهح1التدهوووضعهميدأالأخرفي.الفرسان
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المدمينيةالعوامد!رجمةالتاجيينوالعمعكرىالعمياسىألتحافطأشثأهنأ!ل

لأولدعا!اللى،الوسيمالرايعهئيليبيطلىهريعاهبوطاوهب!ا!اعد-6

البايا.بمواجهةدعمهاعل!للحصولىفرنسمالكلىالعامه!بقاتاجتمماع

النالامإنمثاءمعوثيقاارتباطانرشماكلىينلليهوفىالنهائىالالوفىهـلرتب!

المللى.للنطامالقومبةالسيهوكلهورا!رائبلجبابدالملكى

اليهودكانصثأ!رىأوووايةثلدانمنهمشابيةأدثلةغديمجمن

هن!لولن!أ،الممصي!جةأسبافيايوضحالاصتفا!وهعافشةتللأنىيعياثصون

حيثطإيطال!اهفىشسقطيحأنناونلاح!التفصيايه.المحالجةمنهزيدأجلى

نقدالمذكوو.الوضعشسإدراكجحهوريههسلطةالمدندولىهنلعديدكانت

ونايولصصقليآمم!ت!وفىالبايا!لةهالدولىفىخاصةبصفةاليهودهوا!

الجيوبوفى00115أشائيهاأوأهرطردهمأحتىالتوأمالإتطاعمتايئا

هثلوالم!تقلة(لكبريألتجا!يةالمدعنفىولكنبيدهونت.نىا+لطاعية

هامشيا.الإجتحاعىودووهمضئيلاعددهمكاننلدرنممعا

لإسلأ!ااالعالم

الفترةضلالاليهوديةاطواثفعل!العامالتصووشصينطبق

تناتضهوهاماستثناءعداهاأيضا،الإسلاميةالبلداننىالكلاسيكية

الم+هناك!ونجاالطرديلنلمللياهالإسلاميةالاثمريعةهعاليهودطرد

زلكا!حولمهاليهود!طردالوشطىالقرونفىالكاثوليكيةا!ريعةت!ممسح

6--لأ

اليهودقيالديافة7-آ



ول!ن،الصيتالذانحالذهبىالعصرخلالااليهو!يةالالوانفهرتاؤلقد

كاشهأنطعةيطلالإسلاميةالهلدماننى،خاطئةبطريقهأجتحاعياالمفعر

شحدولالهكحها،الحاضعينالناسمشألعطمىافالبيةعنهعز!لة

المرترته.هن!جيشالسافئالقفئعلىإلاسطتها

انيهودىهبىاللىالعصريدأحيثهالمسلمهأسباساالأهثلهأفضلى

سقوروهحإلخا..والفلسفةوالنحو،،العبرىالشعرأفىضاكالحقيتى

داقعفىالحقيقىالهاكمالمنصوو،وفاةيعدأسبانيانىالأمويةالحلاقة

السافرةالقوةسكلىجهيعاالقائحةالطوأئفدولوقيام،2001عامالأهر،

صصوئيلىهغرناطةلمملكةالأولدالوزيوالاثمهيراليهودىألقاثدلمجمصعودإن

العبرتشسراهأعظموأطى56011طمالمتوفىهانغيد،أينمموئيلىالرئيس

التىالمسلكةأنحقيقةعلىالأولىالمقامفىأعتعدقدالعصور،كلىفى

علىتسيطرا!ايرهنصفيرةعسكردةلقوةأستبداديافطاماكانتخدديا

يالعريية.المتحدثينالمواطنين

.الأخرىألعرييةالاْسبانية-الطواذفمماللظفىمشابهوضعسأدوقدى

(0901أ-8610المواثطينظامقيامهعهانوجماتدهوواليهودوضحلكن

لأ،111)بعلىاقويالشعب!الموصيننطامالمحليالمشاطرهحفونجاوأصبح

حيث8المممميحيةالأسبافيةالمصالكإل!الاضطهادنتيجةاليهودنزحعندها

ضعيفة.توالماالملوكقؤكانتا

أولطكانتالإسلاهى.الاثعرقدولامثعانهشابهةهلاصالاتءإيدايمكن

الفأطم!ية،الإمبراطوويةهىالنفو؟منكبيرأقدوأاليهودنيهايحققدهـلة



دينيةأقليةحكمإلىتممعتندكانتكلانها969،عامهصرفتح!دخاصة

السعلحوقيةهالم!عالكنىالظافئنفصهلاحظةويمكنإسماعيلي!ة.فيعية-

العببدعلى!ثاضطراداوالمرقئقةالإقطاعيةالجيوشخنمامكلىألذإشة

أعفبتها.النىالددلىوف!(المعالبك1

فىثم8سصرفىأول!اليهوديةالطوائفعلىيناللىصلاحفح!لإن

صفاتهإلىيرجعلا،اتساعاازدادتالتىإهبراطوريتههنآفرىءأجرا

بلوحسعإ،العميقةالسياسيةوألمحكمةوالإحم!عانالشعامحفىالثمخصي!

العهدحدينةهرتزتةلجيوش!متمردكقانطللسلطةصعوإلىأيضايرجع

من!ضمهودالدههوخدمهاالتىا!اسؤلسلطةكمغمصب!يعدئذمصر،فى

كلبل.

اليهودوضحكانحيثالإسلاهية-النعاذجأفضل!كونوبماولكنه

الإهبراطوودةسقوطهنل!العثسرق،فىآخرهكانأىفىعليههرمماأ!لى

فىصعودهاذروةنىخاصة،ألعثعانيةالإمبراطو!يةهو-القديمةالفاوس!ية

البدايهفىألع!ثحانىالنطامقامجيدأهئعرلىوكعااا.عشرأالسادسالقرن

الأخريناالمسلحينعنأنماهيكأطسعهمللاترأككليايكوق!كاد،إقصاعلى

ق!واتأىالجيمش،تطاعالتاهموع!ن،السياسيةالسلطةصراكلزعن

أصعلاه،المولوديناالسلطانعبيدهنتتكونكاشأالتىالإ"لكمثا!ية

عنهابعرتلا!لكنم!225أحتىالهاوثيةالإمبراطو!يةهوأخرمثلىصاك!كلا)11

إلىأدتالقوهيةالإيرانيةال!ممامانيةالإمبرأطوريةإتامةانذلكوفمنعربلكلنناا!ثير.

اليهود.لوضعفورىتلطور

-99-



خاصة،هداوسنىوقعلي!عهمالطفولةفىاختطاثهم!تموالذين6كسعيحيين

يصبحأنالمولدحرتركىأىبمقدوو!كنلمعثرالصادصالقرنفهايةوحتى

نظامفى.الدولةنىهامسباسىشصبأىبتنسمأنأوإنك!شا!باهجنديا

ميدانفىالإنكشا!لةدوويعنمبهنشاكلحقلفىاليهوددووكانكهذا

ععظمعنسباسياهنعرلىآفظايطلأفضلىاليهودوضعكانلذااشفحاطها

الشعوبثعضاوكذلكأنفسهمالأتراكدخولوهح+يحكمهمألذينالناس

التوكية،للإهبراطرويةالحاكصةالطقةإل!ايالبانامثلالأخرىالإسلاميه

بمممببجدأحادأكفىلمالتدهورذللألكنيالتدهور،اليهودوضعيدأ

القومية.يخروطبيصتهالعثهانىالنطامطشياقاستمراو

شعبياالجيدالوضعلأن8أع!مقدكماأكلأهحية،بالغةألنقطةهذه

وجهعلىهعينةإسلاهيةأنظعةلم!عموما،الإسلامحكملمحتلليهود

العربوالدعائيينالفلسطينيينهنكثيرجانبهنلمحستخدمالحصوصه

أولأيعححونفهمالنيد:صادقةأنهارغمتماما،جاهلةثطريقةالآخرفي

+شعاراتهبردإلىا!اهميةهنكبيرقدرلحىتا!يخيةهسائلهـلشتزلون

الإسلامحكممحتأفضلألعامهبالمتوس!،كانأليهودوضعأذسلحناواذا

فوعأىبظل،طرحهينبغىاللىىالهامألعمعؤالىفإن،المسيحيةحكمتحتهنه

هذاهثليقودناأينإلىرأيناوتدأأسوأأوأفضلىكانالأنالعةمن

الدولةقبلىهادولةفىأهحيةهالأولىالنقطةيفوقوهذاثانيا،التحليلى.

هنأكلبردوجةعحومااليهوديئللطاثفةالجيدالوضحأستتبحالحلىيثة،

الأخريئاليهودضدالهاخاهالهتايواسطةالطاففةداخلالمعاوسالطفيان
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التىالفترةسياقفى،الد!نصلاءفمخصيةأنالمؤكدهنعثلا:ولنقدم

هنأنسى!الا!ترامهذاومحأل!عععِق،ا!احترامشعتوص!فيهاهعاش

لإبنواختيارههصرهفىاليهوديةللطائفةهنحهاالتىالاهتياؤاستاأنجافبى

حادةدينيةلاضطهادات"الفورلحىأدتتدأشيد(لهاوئيممماهيمون

علىالمحطووهنكانهظ،الحاخاصات.يدمطىاليهوفى""للخطاة

الهنةأصلابهنينحدوونبأنهميفترضاللين1اليهسوده"ا!هنة"

يل،وحسب)1(العاهراتهنالزوابمليساالهيكلخدحمواالذينالقداهى

المعثصأكلىهسببهطألماالذىالأخيرهالحطرهذاانمهلأوتيأيضا.والمطلقات

-0113أحوالىألفاطحيينالحكامأواخرعهدفىالفوضىفترةخلال

ية،اليهؤالدينيةللشرلعةخلالااللين"،"الكاثةاولفكجأش!هن01811

)وهىإسلاهيةهحاكلمفىقضاةيدعلىيهودياتهطلقاتهنتؤوجوا

ايداهالذىاكبر،التممماهحأقاحوتدالمعممدين!غيرلتزهـلجاسياهخ!"ل!

أواهرأصدارهيمونلاين4الهكمتوليهعند"اليهود"تجاهالدينصلاح

تزوجواالذين،اليهوديحعلىالقبضءلإقاهصرف!الهماخاميةللححاكلم

.Y(ز!جاتهمأتطليقعلى"الموانتة"صتىوجللطم،كهلىههحالورةرلحات

الإهبصاطوريةفىالهاخاهيةالمحاكمسلد4كانت،نفسهبالقدر

نىسنرى)كعاالها!اهلأن!ةاليهوداعتنقتامراةمنالزواجالمحطرهل!ايشعلا11

+عاهراتاليهودياتفيرءال!نساكلأنتفترض(الملحق

طوعىعملوالطلاتط6الطلاقاصولا!دإلاعموهاياطلأيعتيرلاالمحطورالروابم121

"القيام"إراد-ص!لىالحاخاهيةالمحكمةلمحهرههععنةعلروباعللولكنهالزوججانيهن

آنى(+روتزنثميوماوهأدارتوثوفي
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دضعاستخداميحبلالذلكالقسوةيالغةدبالتالىجدأهتوقيالعثحانية

نىالسياسيةالمحاجحةفىىريعةالماضىنىالإسلاهيةالبلداننىاليهود

.االمسققبلىأو)الحاضر

لمممييصانيياسمبياأ

اليهوديةالطائفةوضعكانلبلدينالقدوضالنهايةحت!أستبقيت

أسباف!يا:الأهميةيالغالكلاسيكيةلليهوديةألدأظىوالطورفيعا،

هاهـلولندا!البرتغالف!يهابماأ!ايبيريةالجزيرهشبهاالأحرى)أوأالمس!يحيةاا

الأسبافيةالمسعيحيةالممالكفىاليهودوضحكانسياسيا،لأأ59العامقبل

حكموتا!واثفدولب!عضعدا)ماآخريلدأىفىبلغوهمماأعلى

ورواءرسميةثصفةمنهمعديدععلوقدعشرالتاسحالقرنقبلىأالفاطميين

وديبلوماسيين،للضرائبوإقليميينعافيوجباةق!ثمتالة،هلوكلدىلىللمالى

خارجحقىوالمع!ملمينالمسيحييناياجاش!الملوفيلدىطيهم،يمثلصن

!خولمالفبلا+.وكبارللحكاموهستائمارفي،الحاشيةفىوأعضاء!أسبانيا

مكل!هائلةبسملطاتثوبندا،عداماآضر،بلدأىفىاليهوديةالطائفة

الحكمسلطةذلكفىبما،واسعئطاقوعل!جملائيةوتممصتخدمهأاليهوده

الإسلاميةأسهانبانىاكهبىالعصرتاليهودكةالإبازأتان!غم)1(

الشعرهعطمهالمثالصهيلىعلىتدم،لمفإنهاإثمراتاأكلركانت9-7،11()200

التاصعحالقرنينفىإلااستعادتتتمرلملاحقا،اليهودنسيهألعصرؤلكفىالرانعالعبرى

والعشرين.عمن!ر
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اضطهادكانعمفمرهلحادىاالقرنهظ+أممهافيانىالاثعأنكانكعااالإعدام،

مماوسه،يتواهـألمإذا.الموفحتىوجللممههرطقةايهوديةأفرقةالقرائين

يممارسنأللاتىياتاليهوالنمسوةأنولىتعُجدعكانتكعاهقشتالةنىثمائحة

الطريقة"الذهأنه!فسرونصاخاهاتيدعلىأكلاغيار،هنوجالهحالجنس

وكذاككراهيتها".علىالي!ود!غيرعمثيقهايرغممماجمالهاالمرأةتفقد

وكانى،علوتأضهها!مةصدالرقاحة71تبلغيناللىاليهودأيدىشطح

ألدينيهالنزاعافوفى.اليهودىالحىفىيهمالتاثمهيربعديسجغونالزناه

المهرطقين.هنيأنهمئ!عتقدالذينألمممنةتقطحكانت

ضلمكددوهداولة،الإتطا!ةاالفوضىالأهرهذااتترنتاراكياه

المؤسساتهعجاهل!نقط،السانرةيالموالحكم"ا!اتولاء"الملولقمن

هذأونىالوتت.ذلكفىصديثاللوجسدطهرتالتى،والمحاكمالنيايية،

الأهميةهنممبيرقدوعلىلليهودوالمالي!ةالسياسيهالقوةتكنلم8الصراع

فث!نالة(،مملكةأهمفصأ+للأعلىأبضاالعسكربهدقوثهمالوحسبه

والنفوزالإتطاعىالإدا!ةسوءمنكلبلخيالغرض!:كلىفقطواحدعثلى

!صابهيكنىالذىالأولهه!دردعهدفىةووتيهمالليهودالسياسى

أخوىرهدن!بووغوس،طوليدوثىاليهودتالطوائفعملتوقد!القاسى.

يينالطويلةاكلاهليةالحربفىلهتاثعهعسكريةكحاهيات!يا،كلثيرة

انتصاؤاه!أصهحاللى،تراستماراحاكم،هنرىالشقيقغيراخيهديخا

حققمثمتاليهودالمذممورييدرومنحوقد91111137-19136الثانىهنرى

نأ!فمهلليهودالمعاديةال!ايةترأسشمارأملكهنىاممتندمالحرب!6تلكض!%()

داتجزنياكلانت4المقامعاليةنهيلةثفمتاليآاسر8منوهىدوفوزهان،ليونووهأمه

وبحد!واليهودالنهيلةالأسريخأشلطةفلباتحدثتلقدأسهانياالى!هوديةأصولى

المالبه.افاصبارنعلىالبهودأستخدمانتدا!ه



تبلاليهود،الدينيينالمضحرفينضد!عرضهاالهلاداطولهلختيشححلةشن

ا!نر،المقةألكاثوليكليةالتمتيشهحكحةإنشاءهنسمندهانة

شهرة

التدهـلجصالصعودتوافق،اخرىضيهأو!ويية!الىأنفىحدثوكلما

،ترأست!عاراأسرةحكمتكداوال!هى،الملكي!ةحوليالملتفالق!وىللوعى

فردينافدالكاثوليكسيينالملكلامحمتذووتبلخهتمثرةهعمميرةوايعد

حركاتطهو!هحث!مااليىدوضحنىانحداومحالبدايةفىوإيرأثيلاه

طردهم.إل!النها!ةفىأدىمما،ضدهموضغوولش!عبية

رج!المنالعلي!اوالفناتالنبلاءحمايةتاالهردكأنعموعا95

طرقخاصة،العث!حبمنقرأ!ااكثرالفناتتعاديهمكانعتطيينحا6الدفي

حياةفىأنغماساأكلثركانواوألذين،الصدتاتعلى!عيشونالذينالرهبان

توربهوهاداطيهودهعد!ويناكبركانممحاالدلا+الطبعَات

الكنيمعةفىأيضا،الك!بأر،المصلحينمنكحمميسنسهوالكاردينال

هن!دىلا،الملكلالن!امعلىاعتحادأوأكلثرفم!عادأ،أتللجعلهأهالأسنهانبة

الإقطاعية.ا!اوستقراطيةلصالحاستفلالها

بولظا

هنتخعب-هلكذاتإقطاعيةجههو!يهَأ-597العامقبلىمابولندا

الدولةقيامقبلى،اليهود!ضحكانكليفتيينفهىهالنقيضالنموؤجهى

لشؤونهمال!داتيةإدا!طمكاشهوكيف6أجتماعياالأصةنائقاله!يثة،

.القامالتحللطىإلىكلبامعاقطنالامثالل،افأنعليعة
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خلفبطيئةالبولندى!ةالت!طووهممعيرةجعلفىدووأ!كواهلعدةلدبت

توىاإقطاعىطرازهنملكليةفيهانشأتحيثوفرشاهكإلمجتوابلدمان

عه!نىخاصةفق!،عمنرالرايعالقرنذىنيأيية،هؤصمساتدونلكن

الأسرةقفيرأشرالفو!8علىوناتهوبعد(13لأ+أ-3331ا!بركازهير

وصفارالنإء،لسلطةسربعنموعن،أخرىعوأهلإلىإضافة،المالكة

57عامجاءإنهالذاالنبلا،6 Vإلىالملكدووظيصعمليةكاش!حتىأ

السلطةعنالنبيلةغيرالمقاطع!اتكلافةدإقما،وهزية،شخصيةمجرد

اكقحلت+تداال!صياسية

الفوضصهنفوعإل!الحك!وهةكيماب!ول6التاليينالقونانهوفى

كان(لمحكمةجانجاهنهاكيلكحقحكمإصدادأندرجة!إلهبهاالمعترد

طريقةعناكتهـنالملتنفيلىهصغيرةحربثمنمنتصربعإصداريستدس

عثصرالثاهنالقرقفىا!برىالئبيلةالأصمرنزاعاتفىثعا!كتوقد(أخرى

هشكلثيرصجحاأممبرأىها!افمخاصهناسفبعضراتتعدخاصةجيوشى

للجم!!ية.النطامىالجيشلدىالمزريةالقوات

اللىين1البولنديينالفلاحينوضعانحطاروهحالععليةهذهترافقت

التىهالتاهةألقنانةررجآإل!أالوسطىالقرونهطلحفىأحرارأكانوا

لعبتوقد.أور!اافىالأسوأبالتثيطىوهى،العبودبةعنتمييز!سايصعب

ألبولنلىىالنبيلسلطةهنلىثسلطةيالتعتعالمجاورةالبلداننىالنبلاءونجة

دورأاالشكوىاحقأىدونوالموبئالمحياةسلطآنيهاابمانلاحيهعلى

لبولندا""المثمرقيةا،واضى1فىالوضحوكانبولندما.توسئحفىأساسيا



الذينافلاحينجانبمنواس!تيوطنتاستعمرتالتىاوأوممرافياأبيلوروسيا

أأ+)الإطلاقعلىتدهووأأكثرها،أتنانإلىحديثا!و!لدمتم

بولندابقطنكانهاههاهراكرأنىالبهودهنضئبلاعددأأنوببدو

عوديةهحرةيدأ!تعشرالثاكالقرنوفى،البولنديةالدولحةإقاهةفى"

رضعانحطاولأئرعل!اكبو.كازهيرعه!دنىيدتوشذا،كبيرةباعداد

والوشطى.الفرثيةأوو!بافياليهود

هعولكن،الفترةتلكفىالبولندجمأال!يهودعنالهـثيرئعرفولا

سيغموتعهدفىخاصة-ثحرالسادسالقرنفىالملكليالفظامتدهوو

أغسطسالثائ!،سبفمونلهـاثنه!15LA-61059العجونهالأول

وسيماسيةاجتحاعيةمكانةبولندىافىاليهودحقق-1572!-)8،15

شؤونهمإدارةفىالاستقلالهنأكبريعدوجةكالعادةوهصحولهههرهوته،

بلغتالتى،امتيازاتهمأهماليهودنالاال!افالوتتةلكفىال!اتيةه

للإدارةيهوديةهينةوهى"الأ!لحالمقاطع!ات"لجفةتأسيسعسحذروتها

المقاطعاتفىاليهودلجميعيالتسبةوالتعن!ريعللح!كمجدأفعالةاللات!ية

،اليهودهنالضرألًبجعالهاهةو!اطهاإحدىكلانتوتد.الأربعالبولندية

وتحديم،المحلي!ةاليهوديةالطوانفوفائدةلفائدتهاهنه!ابجزءالاحتفا!هع

الدولة.لخرينةالباقى

فىوضعهمصنمموماامموايولندالىالأ!ان!ضععضعر"دانالثاشالقرنحتى1()

الأتنانبيحهثلالر!بمية،القنانآالمعينآالسماتبعضاصهحت،ال!نؤلكفىرو!ميا.

دائ!احافالتالروسيةالقيصر!ةالحكوهةلكن5بولندالىالوضحعليهكانمماأسرأعظ

الوطنى.الجيشفىبنيدهمحقهثلا+االأرتاالفلاحينعلىهعينةسلطاتعلى
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حتىعشرا!ادسالقونيدايةمنذالبولندييناليهوددو!كانهاذأ

11لأ59طم

دووعلىيسرعةالنبلا+استولىالملكيآ،السلطةثدهووأثرعلى

ومأساويةدائمةنتائبمعنأسفرممااليهود-هحالعلاقةنىالمعتادالملك

اليهودالنبلا،استخدملقل-يولندانىيينالعادوالناسأن!فسعهملليهود

للمدنالماليةالعمعلطةؤعزجمعةأجلمنلهموكلاءوعرضهابولندايطول

دولىجصيعاينومن.الأحوالدنحاليأىضعيفةكاش!ألتى،الملكية

المد!يةالمدنداخلالنبيلأهلاككاشطفق!،ثولفدانىهالفرييةالمسيحيه

أغلبوفىوالتجا!ل!ة.الصناععِةالنقاثاقطدقوانينالمدينةقوانينهنسفاة

تسببمماأههم،عل!للإشرا!اليهصددكلالهمالنبلا+!بالأصيان،

لاالمد!فةانبمعنىدانما،"هنتصرأ"ين!نجاليهودىكان.دائم!مراع

المنععهيةالإضطراباتنىولكن4ئنهاطؤأولتوانينهاإضاعهت!ممقطيع

ونجمللخطر،تتعرضأمد3!ذلكهنأوأكشاليهودحياةكانتالمت!كلررة

لليهودالمتكررالاستخدامأشروتدافاثدىةعل!يحصلونالنبلاءكانؤللظ

والتد!يغاتالمكوشهعطمهنللإعفا+وبحع!نللنبلاء!ا!يينكوبهلاء

المحلية.البوجوا!لةخ!مما!ة!معابعلىالبولنده!ة.

البولندىيةالمقاطعاتثىوتعتومأساهـلةديموهةالنتائجأكئرلكن

تترلباهالحاليةالسونجيات!يةالحدودمنالشرقإل!الواتعةالمفطقة-الشرتية

أحتىالر!شيةللفةأ!يمالتخمحتىوصولأالحاليةأوكرنيامدطمنيهابما

لذلك4الدئيبرنهرهنالشرقإلىأثعدالبولنديةودالهل!كانت،8،16عام

01--لأ



تكنلمالعثماسعةاكلاراضىتلكذس-يولغلااداخلهثلاهثولتافا،كاش!

تلكأليهودسكنلهم.ثابعةهدناكانتالغبلاءأنمثأوتدهلكية،مدنهناك

تسعينحوالىيمثلوناليهودكان93951عماموحضىتقريبا،بمفردهمالمدن

هذهكانتكمابوخ،نهرشرقىالبولنديةالمدنمنالعديدسكانهنيالمانة

ضستهاألتى6بولنداهنالمثطقةتللظفىاهـوزأأكثرالديمفرافيةالظاهرة

.اليهودىالاستيطانمنطقةكاسموالممر!فة،القيصريةووسيا

الاثمرقيةالمناطقفىخاصة،المدنضا!:3اليم!صودهنكثيرععل

نطار-أقنانإلى!ولواالذينللفلاحينو!مطهدينهباف!رينكمراتبين

لاحتكاراتومسق!أجرلناالقسرية(!ارضص!اصبمملطةأيديهمأفى-عزب

الكحويةالماثمروياتتتطيرومعأملالحبصب،مطعأحنهثلىهعينةإتطاعية

عنثحثاألفلاحينبيوتفىالع!ملاحثقوةالتفتيشحقأولديهموالحافات

الئبلاءعهدفىالشرقيةيولندافىاليهودكانياختصإو،ا+هطاعية.

المستفلينبمثايةالنبلاءأهنكليادالمكؤنةللإقطاحالتاثصةأوالكنيسة

.المدنسكانهنالعطمىالفالهيةيمثلونكانواكما،لانلاحبنالمياشرفي

الفلاحين،أيدىمنينترعونهاكانواالتىالفاندةهعطمأنولاشك

نأيضاهأ،ولاشكالإتطاعيجأ،للسادة،بأضرىأوبطريقةهتلهبكانت

منالكثيروتدلناحادأهكلانالنلاهجانبمقالبهودوإخضاعإضطهاد

المَىوالإهانةللحعاناةالمرعبةالقص!صهنالعديدعلىالتا!كفيةالوقاثع

بعافونالفلاحونكانسايفا،لاحالناثحا،ولكن".ببمودهم5النبلا،ألحقها

يفترضىوتد.واليهوداكلارضأسيادأ!دىعلىبشاعةأشداضطهادمن
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كانللأغيارالمعاديةالدينيةاليهوديئللثمرائحالكاملالثمَلأنالإشعان،

فىسنرىوكصا.الفلاحينكواهلعلىالفلاحيآ،الهباتنتراتعداها،يقح

التىالحالاتنىللتخفيفتتعرضأ!تعلقالمنعرائعقلكثاشطالملحق

عدا+تجاهلىدانمايالإمكانكانولكنهاليهودضد+عداإثاؤهنهايخشى

سيلى،"بسلامينعمأليهودىالمزثةناكلركانطالمامؤثر،غيركأعر(فلا!عك

كبير.

الأثناءتلكونى6الحدشةالدولةعهدحلولحتى!اكدأالوضحعلل

بلدىانبينالوحيدالكبيرالبلدكانتلذلكالأوصالى،هفكلةاولنداكاشا

إهكانيةهناكتكنلمأب!دأهاليهصدهنهايطردلمالتىالفرديةالمسي!حية

البرجوأ!يةوكانت6تماهأمستعبديننلاحنهابانامنوسط!طبقةلصعود

ازدادتإجحالأ،نفوذ+بلاولذالمجاربا،وضعيفةجفرانيامحدودةالقديمة

جو!ية.تفيراتوتوعدونولكنسوع!،ا!اوضاع

ففىهشابهاهطريقااليهوديةللطائفةالدأخليةالأوضاعاتخللشا

تا!دخفىبالهرافاتتأثرأالفتراتأكنرأحد،1-5555917منالفترة

فىاليهوديآ،الطوائفجميعبينا!ابرز،همثولندايهودكان،اليهودية

للإدا:الضخمةالسملطةاستخدشاوتدالديئى+و!بهمثاطراناتقطقهم

4والجادالإيداعىالفكرأشطالكافةلإخصادياضطراداليهوديةال!اتية

الأغنياءاليهوديدعلى،بشاعةاليهود،نقرااستفلالاشكالطأكثروتحرير

خدهةالفلاحيأاضطهادفىاليهوددودوتبرير،الهاخاهافهحالمتحيالفين

للنبلاء.
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طريقةسوى،الوضحهذاهئللخوسونجطريقةثعةتكنلمأيضاههناه

الوضعكانحيمث،5917الدأمتبلهااصلنداإن4الحار:مهنالمح!ير

كلاس!يةدياسبوراأىهنأكثرقُبئن،الأهميةيالخلليهودالاجتحاعى

الكلاسيكية.اليهوديةإثلاسآخرهبلدأىهنوأنضلاأحرى

اليلاداضطهاد

اياحمِانأغلبفىالكلاسيكبةأليهوديةفترةطوالاليهودتعرض

الرفيسعية""الذ!يعةياعتبارهااكاناتستخدمالحقيق!هلىهللاضطهاد)11،

علىوللدفاع،اليهودلفيرالم!عادي!ةوشرانعهااليهود!ةالديانةعنللمدافعنِن

هلايينستةاولحمسةالثا!!ةاادةإفإن،وبالطبع+الصهيونيةصكنخاصنحو

فحصينبغ!لذاالمح!+للىلكتتويحاتحنونأنثهاكترض،أورسهلايهودهن

المنحددلن!انخاصةبصفةهاموهذاالمعاصر.جانبهاوكذلل!الطاهرةه!ه

أغلبفىعليهمأيطلق5917العامقهلىهابولندايهودأصلابهن

ت!الواتعةاطاراضىمناليالودعنلهمتمييزأألثمرقيةأو!د!لايهودالأحيان

النسمافيهابماثحرالتاسحالقرنهطلحفىاكلالمانيةالنقافيةالتأثيرات

!نمهيمنةسياسيةيسلطةالاَنيتحتعونوهوواثيا(هـلوهيحيا،،الحالية

الإهالر(طو!يةعلصهناديصلضنادرأ.اليهؤاضطهاداتممانتالصايقةالفقرخلالى11)

تساهحامتداحشومصييدغيبونا!طؤةاليهودبةالتمرداتبعدصتىالروبانية

-132عامبارمموخبانردئعبدالبهودهمحأوهـللهوساأوماركلوسييوسانطونبوس
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أخرى!يلدانالمتحدهالولاياتفىاليهوديةالطوائفنىوىلك،إسرائيل

هذهاقيرطريقةنإنهماضيهمخصوصميةوشمباالإلمحليريةناطقة

آخرين.ي!هودأىهنأكثر،المحصوصدجهعل!ثينهمهتحلىرة

فترةخلالاليهوداضطهاديينواضعتمييزإتاهةالبدايةفىثنايجد!

ممانتاخر!.ناحيةمنالنازيةوالإاادة،ناحيةهنالكلاسيكي!ةالبهودية

!قنظيمياالنايخةاستلهامجرىبينصا،أسفلهنتأتىشبيةحركاتاطاولى

ه!نأعمالأإنال!وانع.فىال!دولةموعلفىبدعلى:أعلىهشوشفبذها

التاريخفىنسعبي!ا،هالمثالنادرةالنا!يةالدولةهاوست!هاالتىالمنظحةالإيادة

هست!عحؤوئمعوبالتسامانييناخعرممطأإيادةصيالاتوجودوغم،الإنساش

جاثبإلىأخرىثعوبإباد-النازيوناستهدلىةللظ،علىعلاوةاأخرى

الطريقفىالس!إيادةوكاشطاليهودهأييدهثلماالفبرأكيداليموده

فإنذلكرغمألحرب.وأسر!ىالمدن!يينهنلملايينالمنطمالقتليواسطة

هوالكلاسييآافترةخلالىالبلدانهنالعديدفىلليهودالمتكررألاضطهاد

ا!مادسمفىالصهاينةالساسةيستخدهه)!المبرراالذىالنصوؤج

اليهوديةمنالمدافعونيستخدههاالتىالذويعةتحسهثل،لانلسطينيين

.الأنالضايةسنوليهاالتىهىالطأهرة!هله8عحوبا

تعرضالتىالاضطهادا!أنواعاسوأكلفىانهإلىالإين!ارةلمجدر

الحاكمة-النخبةكانتييفهم،تتلىسقوولسنها!مالت!أىاليمودهلها

الدين6رجالوكباو،المجطواكلارستقراطي!هوالملوك،ااوألباالإمبرالمحور،

جا!بإل!دإئمااللاتية-الإدارةزاتالمدمنفىالفنيةالبرجوازيةوكذلك
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المسحوقةالطبقاتأثناءمندائمافكانواا!دا+يناصبونهمهنأهاهاليهود

الرهيانطرقهثلهنهاالقريبينوأولنكيرهاسنأكثروالمستفل!ة

أعضاءدافعاكلهاأعتقداولاالحالاتهمط!فيأنهصحيعالمتعممو!أا9(.

ولكن8كبمثمرهعهمألتعاطفأو،الإنسانيةبل!افحليم!اليهودعكنالنجة

نأحقيقةهصالحهم.لتبريرععوهاا!اميممعتخدعهالذىالممعببلنفص

"اياهناستتبابعنوالدنساع،األهمورلعنائدةذوىكاذهـاايهود

المعادي!الاضطراباتقتحوليأنوخشيةهالدنياالطقاتوكراهية"،والنطام

لهذا.اليهودعندانعواأنهمحقيقةتبقىولكنهعامشعبىتمردإلىلليهود

الكلاسيكمِةالفتؤفىاليهودلهاتعرضالتىالمذاىكلىكاشهالممعببا

فيها!عفأوقاتفى،أخرىفمحبيةحرثاتأوفلاحي!تمردافعن4جر

لر!سطِجرئيأالاستثنائيةالحالةفىحتىهلىايصدقلأخر.أولمعيباروهة

شرطتهاعبرالسقار،و!اءهنالقيصريةا!وهةشحمتلقد.القيصرية

يمالحصوصضعفهاأوقاتنىذلكنتهلكنماهاليدودضدالمذايعةالسرية

أهملوقدألاضطهادعالالتطتفاصيلبفحصكسهولةالعملهناصنالتحمَئيمكن(11

هوالمثمرتةالأمثلةوأحدالهدكثة.العصورفىالمؤرنجدمعطمالحقيقةهلهإلىالإشماؤ

Thames)ويرترينررلهوجالمصيحية،أور!أدا"فثصو.كتألهه and Hudson

ذكرواألذينا!دحمأالمؤرخل!هنالقلبلةالقلةاحدانهكما.ألا4-17ياص56911

المسيحيةأور!بايينالوصمطىالقرونكلايةفىالعبيدبماؤفىلليهؤالمهيمنالدور

39صالمصدرانفسالإسلاصدالعالم()والوثنية - 9 V)الكريه،الععلىهنماولتشجيح

اليهوديةالديانةباسم،طيهودهيمونابنسصح،دفيالمناتضتهالمجال!شمعلااللى

مماوسآعكسأوإلىامعتندرأيهأنولاث!كهواسترقاقهمالعهودغيرالأطفالاياختطاف

.عصرهفىسُائعة

لأا--2



ثووةوتل!تسبقالتىوالفتؤ88151ال!صانىالكسندداغتيالطأيعد

وفىوالنطأمء"الأمناذميا!تداولقصكلىحرصتمشدنلىوحتى50911

هنالأخيرالجر+فىأ!6الأولفيقولاععهدفىمحلاالقرةأتصىتوأت

الئطاميتممعاهعلم-المعارضةصُطمتعئدها،الثالثا!ممئ!دوعهد

اليهؤ.ضدالرسحىالتحييزحدةيادازدوغما2،الملاإزاءالقيصرى

تعرضىألتىالرفي!يهالملابحكافةهنالعاهةالقاعدةاستخلاصيمكن

لم،الأولىالصليبيةألفرواصَطموصةخ!المعمميحية.أورب!لانىاليصدلها

المعنم!وين،والكون!اتالدوقاتتيادة!تاالنطاميةالفرسانجيوشتكن

هنققريباكلهاالمكونةالعفويةالعوامجيوشالياليهود،!رشتالتصهى

المدنكافةونىألناسك.!طرشأعقابفىجاعوأالذكنوالمعوزبنالفلا-ين

جدوى،دونغمالهاوحاولهالجيوشتللدالإهبراطووممثلأو،المطرانعا!ض

والتى،إلمجلتوافىلليهوديةالمعادالاضطراياتكانت111.اليهودحمايه

تمممتهدلىثمعبيهحركةهنجزم!،ألثالثةالصليبيةاف!زوةمحترافقت

الشنبهمثيرىامضاكلاولديتاثعاودعاقيوتد8أيضاالملكيينالمسؤوب!

الصادؤالصاومةللأ!امرخلافاالالاعونانتشارخلالطاليهوهذايحووقشط

فىالحيؤالمدنونى.الألمانءداطامرا،والمط!اوفةوالإمبرأطور،5الباياعن

خاصة!صفةانطرالصليهيةللحعلاتتماهـلخأىفىأمثلةطىالعثوريمكن111

Book 3 ch plلما!لأ,Asistoryof the crusades,5.5!مأولث!لا!أ

لمعطم"المتا!ارىالمجمىيدعلىالجيشلهلااللاضههـالهفدةاكلالمانيةالمحملة

نهابهالمصدرإنفسالبهوفتلهعلىالسعاههننرلعادلى"لعقابالمصبحب!
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الإطاحةخدا!تمضبيةشو!ةممسبوقةالمذايحكاشطهده،ستواشووبخ

اكثرهحلسوتنصيباليهود،يححىالذىالأوليغاوكى،المد!نةبمطمس

يطلوقععق،1913عامأسبانياف!ا!برىاليهودهلىابحعنه.يدلأثسبية

التى،الهاي!بةفيهكانتوقتوفى،ضعيفةا!وبف!علىدصايآحكوهة

الرهبأنلجمعلىتادرةغيرالمتفافسعينهالباثاواتيينالإغسامأضعفها

المشعولين.

خميلينكىثورةخلالالكبرمىاليهودهلثحةيروؤأالأهثلةأكثر!بما

ماوسرعان،القوزاقللضماطكتحردب!دأتالتى)8،116أو!دراني!افى

المحوومون،ئارالمسحوتين:للانفانالنطأقواسعةفعدببهحركةإلىلمحولض

الكنيسةتضيل!طمأاللينكىوالأولخو،والأهـكرانيون8والمواطفرن

ضدوخاصةالبوبندفيالكاثوليلظسادتهمضد!البولنديةالكاث!وبيكية

الانقفاضسةهلىهظلتواليه!ود)1(.،الدينورجال،أسيادهموكلاء

احبم!امصحولةتكنلموالتى،ا!احقالاضطهادضدالنعوذجيةالفلاحية

المحاصةالجيوشأ!تجتهاهوطاأممنروفظائحبل،وصمبالمتعردوناكاتام

حت!المنعرتيةأوود!يايهودوصفىهحفوؤ2(5أ!ا)الولفدكاي!للأسياد

وهعدهين،ه!ممحوتذِ!ؤ،نلاسيةثدؤباعتيارهالش!!لهـنهنا-يوبنا

ععلاياعتبارهاولكن8البولنديينالغبلاءضدمكلهنافتقامبمثايةحتىأو

111John Stove, "Europe Unfolding 1688-1648 ," ! e

.46P!ص"Fontanatlistory of uo

وصلتنا.الشاليهود!ةالرسميةالتوا!يخنىطعاهلكلو!؟فيرالأخيرةالسحةهل!12)

ا!ورتة.ص""وكحاومتمرلفلاعالمحتاداا!قواة!دانتوتد



الواتح،وثى.لذاتهماليهوداسقهدى!للساهيههالعدا+اعمالهنهجايخا

السياسةوتشئوالممحد-5اكلاهمفىالأوكرانىالوندتص!يتيفمئوهاكئيرأ

ياعقهارهاالإسرانيليآالصحافةفى،عموطالأوصطألشرقفىالممعوثيا!ية

."أحفاده"أعحالأد،ضيليفكى"ميواث

لحديثةااللأسامية

الأزعنةنىجذرىلشيرلليهودالمماديةألاضطهأداتطبيعةتعرضض

تد!و!قيقهالقنانة!إلغا+،الحديث!الددلآلحولهحت!ختفىحيثالهديثة،

،لليهودالإقنصادية-الاضعأعكبةالوطبفة،الذ!دلهةالهقوقهنادنى

الأنراداليهودينالأفرادها:علىاليهودتألطائفةسلطاتهعهاو!تف!

نأالطبيعىومن.لبلدانهمالعامالمجتمحفىالانخراروعريآهتزايدةياعداد

حاخاماتهمأ)حماصةاليهودجمانبهنيخقةدعلىؤألانتقالهلىايثير

والتىهالمفتوحالمجتمحعاوضتألتىالأووهـلىالمبتمحنىالعناصردقللظ

فمديدةثكرأهيةاكلافراد!ريرعمليةلطن!رت

ثعدروسيا،نىثموألمانيافرنمعافىأولاالهدينةاللاساهيةعلهرت

نأأعتقدلا،أليهؤألاشترأ!ديينلدىالسائدللوأىوخلانا+,8.لأعام

إلىكرجحالحاضر،وتتنا!تى،ال!لاحقتطووباحتىأواداياتها

أليلدانكلىنىالناصحينالرأسعاليدأنأعتقدهللىلكنقيضا"،"الوأسمالية

نيهانثعأتالتىالبلدانأوائلونىاللاساهيةهمنبوضوجاحرا!أكانوا



!يلجيكا-إلمجلترامثل-شموليةأش!كالها!ثثرالهداكةفىالرأسماليهَ

iْأآخرأهكا!أىهنافت!ثماوأأتلىاللاساهيةكانت

صائرينلوجالهعلؤ09"أا-أAA.أالحديثةاللاساميةكلاشط

هنوكانسراوالمنمريرهألطيبةجوانبهثلافةثعصقالهديثالمجتمعكودهـا

كبمشدو!فىاليهودوضع.التا!يخفىالم!وأهؤانط!يةالمتححسينالمؤبفين

كانأنهاللاساهىالحنل!يتخيلأالذ!القديمالمجتححايخا!بسببالفدا،

ألإنزعاجيثيرهاكلووجوداالواقعفىعليهكانمماوتن!يعاانفلاقاأممثر

أهاههم!لىهاأللاساهيونجاولالبدايةهنلىولكنالحد!ثة.اكلا!هنةفى

وهاأفمبيةتعبيرأتوبأىأهذاالفداءكبشيعرنونكبف:صعبةكعمثعكلة

والمصرنى،والهرفى،اليهود!،الموسيق!جمأالمشتركالمادلهو

اكلاتلعلى،المسمتربهةالعماهةالدينيهَألسحاتانحلالبعدحاصة-والمتسول

لطهألحدىيثأللاسام!الجوابصاليهودىا!ق،"نالريةكانتأخارجيا

المشكلة.

بلرجةالإسلاهيةوحتى،الشديةالمسيحيةالمحا!ضةممانتبالمقابلىه

هذاإنولاشكالعئصرية.هناهـضوحهتحررةالكلاسيكيةلليهوديةأكعبرا

ا!اصليةلعلات!تهماوكلك،والإسلامللعسيحيةالكونيةللسمةراجح

نالهاقالعئدهااعترضتأعرأةمراداهورتوماسالقديصأوكغياليهوفىية

اللررهوأهعيةاكثرالسببأنأعتقدلكننىبهودت(كاشتالعل!را+مر3

يانا!لاثانضمثلأهالمانيا،ففى.مختلفةشاقىفىالضءنفصهلاحلةيمكن111

ا!منا!ة.المناطقمنللمماميةهعداالثرالز!اعي!
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اليهؤعوعللقد!.اصلاممحهالطيقاتهن!تحرألاكبؤءلليهودالاجتعامص

كانواأخرعىلديانةاعتناقهمو!جؤافبلاء،ساهلةالهلدأنهنكثيونى

لنبلاءالمعكنهن!كنولمالفطه+مراتبأعل!هعالتزاوجيمتطيعون

عشرالفاهنالقرنأرستقراطيةأوعمثعر،المحاهصالقرننىوأواص!نقمثمقالة

علىهنتمثمرأاليهـردهعالتزأوجكاذالحألتينإلىنطرناإؤا-يولندافى

الهولنديين،ا!تنانأوالأسبانالفلاحينهحياقزاوجيقبلراان-واسحظاق

+الفقراءعلىءشاهنالمقدىسالكتابأضفاهعماالنطربصرلى

لهـنهاللعيان!اديةغيرضائص-اليهودى""العرقأسطورهإنها

ىاأو،الاجمماعىألدورأدهالتا!يخعنبمعزل،"اليهوددأخلههيمنه

أدوكوثديثة+الهدىاللاساهيهتميزثاوتةعلاهةأهمتشكلالتىآخرشى+

أللاساهيآطمرتعنلعاألكنيمم!زعماءاهضالواتعنىالأهرهلىاثنه

الكاثوليكالزعحا+ثعضعارضالقوةهنقلوعل!كحركةأدلاا!اصؤ

أولدروهنتهلها!وبمالتىالجديدةالعنصريةالنطريةهثلا،،الفرنسيين

يهود"ألصيتالسىءألكلتابوصاحمبطللاساهيةحدثشعبىفرنجمسمعاد

ساهيةاللاجصايهتكعاا.أواسعاأاننفشارأصذقالذىاأA)6""فرنجسا

هثمايت.هعارضةالمبكؤاكلالمانية

الأوووييينالمحانالينمنالهامةالجحاعاتيعضانالإشاؤو!در

لألمآخرمعبيهوديادأيماعللىاليهودىيأنالاعترافالكميسدرلضنLأ!أ

جوليسالرثيسعيينهمساعديهاصوضفوتددورهونت.سدلالتفا!رشديدكانوليكل

كعمهبهدولوكالص!تالنمائعاليصموصالأبعلطاحتجعندمابالامتعاشث!عو!ه،فو!بن

فىرايفوس.اسميحملونالل+كناليهودمنالممسيحمةهعتنقىاهضههاجمته

W.03،لما Brogan, The development of Modem France!+

227.Paperback Harper Torchbooks, ,6691 P

-117-



أهدافها!خدمبما!أستخداههاالحدينةاللاساهيهلمجاواةتماهأههشهَكانت

المحانطينلاستخدامالاستعطادأهبةعلىأللاساعيونكانثمِنماالها!ه

الجوهرهيثهنهللتثماولكثيرةأوجهوجودعدم!نحمهافرصةش!منحعندها

)علىالقسوةهنتدر!كبرهصجصوأاللكنالضحايالكنالفريق!يهأ+يين

الذفيالكهارالنبلا+يلووشنعلد،أينا+يكونوالمالمذكورادووهونتيد

المطاونة،أو،المالكةالعائلةدودهونت!مممتثندلمثهم.يحفونكانوا

الفونسيينالنبلاءكبارهنالكثيركانذلك،ووغمألباثا(9إ.حقىأو

!اللاسامي!لدوومونتياسقخداههمصدأءسعداعحوماوالمحافطينوالمطارنة

.الجمهوريالن!املإسقاطهحاولهَفى،د!ايف!ب!تضيةأزعةظل

نىعديدةهواتهجددأألانتهازىالتحالفهنالنوعهذاطهر

المحانطل!كراهيةأعحتلقد.الناؤيةهزيمةست!ا!اوروييةالهلدانهفتلف

طهيعةعنمنهمالعديدالإشتراكية،أثعكالو!موصاكانةللرادككالية،

حرفياه،استعدادعلىكانواالحالاتهنكميردنىالسياسيايط.شركاذا3

هلعقةإلصيحتاجالإنسانيانالقديمالمثلىهتناسيناألشيطانهحللتح!اك

الحديثةاللاساهيةفعاليةاعتحدتلقدهعه.العمنصاءلتناولجدأطويلة

ع!وأملى:عذعلىالمحاثالل!هحولمحالناتهأ

المعا!ضةالتديمةالمهمميحيةالد!فيةالتقاليداسخدامإهكانيةاولاه

لقىإذا،اياور!يي!انالبلدى!كلليسأولكنكنيرفىصكاثسشاالت!،لليهود

للالضمام،هعادضةعد!مالأتلعلىأو،الدينوجالجانبهنتأييدأالأهر

حله،علىثددكلىفىالديقلرجالاالفعلىالرد!ددوتداللاساهية.طحوتة

المحلية.وألاجتماسكيةالتا!يخيةالملموشةيالطروبئكبير،عدإلى

المصلر.نفى111
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هعانقهازم!لتحالفالاباهكان8الكانوليكية!حيسآاالشمهة

يولنداف!توياوكان.إيطاليافىكذلكيكندلم،فرنسافىتويااللاساهيد

الأوظركسي!ةللكنيسةوكانت+ث!وبيصيان!ىلكيكنول!5!سلوناكيأ

طجأأتبعتلكنهاروهافيافىالصيتصعيئ!س!اهيهلاا!اهاتالإغويقية

الأدنيةالكنيسةكاشا6المجرتستانتيةالهـفمائس!يين،يلنأهـلانىهطايرأ

أهثلىكناضهالتحيننفى،الموضوعهلأحوليعمبقااشساهاهنقسمة

المحولفديآاهثلأهفهاا!فيركان،اللاساميةنح!ووالأسقونية(اللاطيه

اللاساهية.أدانهناوائلىهنوالسكندنانية!وال!ممويممرية

(لأجائب4كراقيعنتعبيرأكبير،صدإلىاللاساهية،كاشاثان!ياه

فى،اليهودىلكن.واحدىشيجهنيتكو!""نقىهبتمعإيبدفىو!غبة

وتتحت!الواقعأوفى0091العامحوالىا!اوردليةالهلدانهنالعديد

ضوصاالتوليهلايصد!قالوحيد.""اطاجنبىنعليةناحيآهقكانأقريب

القرنهطلعفىالألمانالعنصويونك!و!المبداهحيثهنألمانيا.على

سودهناكيكنلمو!ن8لليهودكواهيتهمبنفسالسود!احققرواهالعمنموين

الهاضرعلىالهـراهيةترمميزطبعا،4السعهلىوهنألوتت+ؤللقنىألمافيانى

السيا!عةتكنلمعندحأالعصرهؤلكلمحرو!طلنىخاصةافاشا،وليس

فىأثدأيلدأنهمالأد2و!بيل!معالم!غادولمم!وفة،الجحاع!ية!ألعمفريات

المملم.أوتات

وأللاساهيةالمحافطةيينالمتذيذبالتحالف!اهاتكانتثالنا،

اللاساسية!عومإنالقحالف.هلىا!موموتدعرأتترهعمحسياهتناسبة

!الاثشرأكية-اللييوأليةالعمعياسيةالقوىهمأووواانىوثا!تةهوثرة!صفة

إليهاترمزالتىالتقاليدمخقلفةكالرقثوأصلالتىالقوىننستا!لخيا

-A،)16الهولند!ةالاسقتلالحرب \ o 6A)والث!رةالإبليزي!والث!ة

نمنا!اوروييةالتازفىالمقياسهىالفرنسيةا!ه+الكبرىالفرئحميه



للضحالفيميلوناياسىهن!نوعيقبلونهاومنأللاساهيةهيحادونيؤددونه!ا

الت!الأومماولهمإلمحا!اتهاثتصفيةهـلرغبونيبونهاوهناللاساهيآ،هع

اللاساهية.فيهاتفعو

هنالرجميين!حتىالمحافطين،جمأحادكييزإظمةينهفىاذلكوغم

الحديحةالعنصريةإنأكر!ى.ناحيةهنواللاسعاهيينوالعنصريل!.ناحية

علع!شة،اجتماعيةأوضاععنلمجعتأنهارغممفهمااجز+)واللاسامي!ة

إلاأعتقد،كمادصفها،يمكنلاكلوةالسلطةعلىتمعتولىعندما!حح

تسقعصىأنهأأعققد،وخلالها،السلطةإلىالوضولىويعدا(،أيالشيطانيآ

ثتخلها!دالتىاللاعقلاليةالشيطانيةللسعةاهتباطي!أهثلةنلاتةسأقلم11(

مامهـأوائلىأ2،9عامنىأور!لايهودإيادةمنا+دهرألقمعمدقحاصبانا+العنصربة

مصتالبئغراد+فىاكزبمتكلؤدوثهوصلالذىروسما،عل!النادجمطهجوم!لالى4961يا

كلدالنافلونب!ونرجما3،9؟فعرايرإلى2،91ي!نيوهنالثهانيةاكلاشير!خ!

مما!مرالغاذغردإلىالههوفىلنقلالحد!ديةالصكةعرا(تمنألهبرمددأاسكخوأ

معالمكاناالموتإلىسوتهمو!لالجيض.إلىالإملاداتلنقلىفاك!لاتأه!تضمموا

للجبشالمعلاتإنتاجنىممهيرةثفعالبةبععلوقا+للهعلىيوبندانىالههردهأدلثك

عامالحقليهَ++النواكلش!وصفمنياتىمانوعاثعل!رغمالثاشوالمنلاكلالمانىه

!رتادهاالصالحاناتإلياندلعوالقدبقتلونه.بعنرؤكلطفرنصربلىمماأ+282

أندفحهـتفطفلا+أواهراةاورجلايرص!واولم!قطنونهاهالتىوالهيوتالفرنجصيون

الأجانبالرهبانجعيحأخرجحيثوالفرأنسسكانعِةاللومين!يكلي!ةالأديرةإلىالمتطاهرت

فثملىمن!كلنطقها.الفرنسيدمايصص!الت!سي!يرى،كللمةنطقعل!واجيروا

يكتليذلك

(.2130.58891.dgeup!مanvespers Cambr،!لملأمman, The Sثطأم!هماول.

بهاكلامالتىألافتيالهحأولة!عدأ-089عامصيففى:جدأحديثالنالثوالمثلى

الاثنتإ.لربليهالسنايلد!ة!ئيسالشكعة!سامنقدانمنهاولمجملمحهودإدهاببون

البهودالناف!فيمنجعاعةبععت-للعبهلإطىاللهراميلديةدثبستكرلمرنندإن

للحارةلحمهادتلمتالقل!!ضاشىوتاهتأكيي،تللجاهعةالجامعىالحرمنى

تللهشاهدإنممان!اىألعرب.الهلدكاتو،مماءأرجلهنكياب،"ث!يشااعقهاره

التفسيرعل!تصتعصىالرمبأنواعيعضيانمعهعش!-لعلتممما-المروعةالطقوس

للمعرت.الحال!الوضحنى
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وأألحالىهالوقضفىهعروفةاجتحأع!يةثظريةأىجاش!هنالتحليلعطى

الاجتصاعية.(لملاحطافهنبموجمةأى

الصهي!غ!الرفى

محانظوتحاكاللاساهيةعلىهعلؤتادشيا،6الصهيونية

يطوجموالم،(لأخرفيايأووو!يينالمحافطل!هثلالصها!نة،أنرغم.هعهط

همث!اعركيان!الحديثةاللاساهيآصعودوحتىهيتحالفونكافوامنهحجيدأ

الأمرهذايتضحولمأيضا،الإنرارومنوثنوغهتفانلةاا!او!وثيين(ليهود

عن!لواالذينهالغربيةالبلدانفىخا!ة،اليهودهنالضفمالعددثى

نأثعدالثانىأوالأولىالجيلفىيذكرهأسفدتهالكلاسيكليةاليسدية

أيضا،تويةثقافيةحربهةت!ثصهـيلخلالوهنيلىوسسبهممكناذلكأصبع

العامقرابةوالنحساألمانيانىيدأتالتى()هاسكلااليهودىالتنويرحرجمة

هنجاعلةأ-.187،+85صوال!الثسستيةأو!!لانىوانتشرتلأأ08

نقاشفىهماالدضول،أسق!طيحولاكليير+قأثيرؤاتاجتعاعيةقوةففسها

رافعأدب!خلقالعبرىا!ادبإحياءهفلهللحركةالث!قانيةالإلمجا!اتحولى

هنا!شررغم8الحركةأنملاحالةبالاهتعامالجديرهنولكنيالييديشية.

عاشين:افكرتيناتسمت،الداخليةالتمايزات

ويالمحصوص،للمحتعاليهوفىىجلىرىثنمدالقياميضرووهالإتتفاع

الطبي!عىهندكان،الكلاسيكيةيصيفتهااليهو؟يةللديانةالاجتحأعىالدرو

لانعتاقتأي!يدهامدىىوحيد،هعيارخلالهنالقوىتلكتعركفطيتمأن

اليهود+
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للقوىالعديدةوالتحالفاتفمعبي!،كحرجمةاللاساهيةنموصؤبوقد

الض!ريةوقعوكان.اليهودىالتنويرلحركةتاسيةضربة،ممهاالمحافظه

انعتاقكُعيدجاءالواتحفياللاساميةصعود!انخاصنحوعلىهدهرأ

ناللقد.أخرىبلدانفى!ريرهموتبلىالأو!ويية،ألبلدانثعضفىاليهود

186.ونىلأعامفقطالكاهلةا!اواةحقوقالشا!لةالإههراطو!ية!هود

لمبينمامبكر،و!طفىيهودهاالمسمتقلةالمقاطعماتيعضحررتألمافياه

يهلاوعتحفظةثطيئةكانتالتىيروسياخاصةأ!رى،هقاطعاتتفعل

إل!ا!المانيةالإهبراطو!يهَفىلليهودالنهائىالانعتاقهنحيتمولم،الشأن

اليهودكانالعثحمانيهَالاهبراطوريةونى18.لأ1عاميسطركيدعلى

دىومانياأ)وكذلكروسياوفى9091،عامحتىالرسمىللتمييزعرضة

منعقدضلالالحد!ثةاللاسامب!ةيدأت،اكلاساسهذاعلى.أ9لأأعامحتى

ذلكفىيهوديةطائفةأكبراشتاقوقبل،الوشطىاور!يافىاليهودأنعتاق

طويل+ب!وتت،القيصريةروسيافى،الوقت

1الموضوع،المتصلةالحتائقنصفباهلالصهاينةعلىيعمهللذلك

الأغيا!بأ!والا؟عاء،الكلاسيليةلليهوديةالانعرالىالموتتإلىوالعو

جصيعأنقلهمهوالوحيدىالهلنإنلذادائما،داليهوهـلضبمالخونيكرهون

سارعوقدآخر)أأ.مكانأىأوأ!غندا،أوظسطبنفيولمححيعهمجسديا

يهوديتينهدولتدإقامة1291مام(ثترءانهالمهبئجابوتنسكلمراوغاتإصمى111

الطبيعيةالمصادرفىالفقيرةاطاولىصعتعتعدحيث6أ!ولانىوالثانيةنلسطينلىواحذ

الثايية.خيراتعلى
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عدم!جودافترضإةأالمر،إنللقولللصهيونيةالأدائلاليهودالنقاديعض

!حيعحنإنوالأغياو-اليهودفيتا!خيماللتفسيوالتاوغيودأنمتلاؤم

العالمهنالجرءؤللظنىاطاغياولكراهي!مميعرضهمواصدههـاننىاليهود

لمالمنطقيةالحجةهذهلكقاتماهاهخقلنة!اسبابول!كننعلاحدثطأكعا

والواقعيةالمنطقيةالهجبمهثلتماهافيكر،أثرأدنى8علعىحدودفىتتوك،

لطى،دذكرتأثيرأدنىتتركلمالتىالييودى""العرقأسطو!ةضد

اللاساهيين.

ألصهاينة:اللاساهيذاينوثيقةدانماصلالتهنال!كاشتألواتح،فى

يأئهمالصعهيونيونفكرالأور!ليين،المحافظينيعضهنلىبالضب!

بمااللامماهي!ايةواستخداملللاسامية"االنميطانية،السعهَباهليمممتطيعون

صالفنقدحيدأههعرونجةاتحالفاتتلكنماذجهنوالكعيرأهدانه!م.دأ!ندم

عهدفىاللاساه!الو!ير،الصيتا!ىءاليفهنونالكونتمعهرتسل

الرعيمييتليو!اهمحهعاهدةجابوتنسكىوعقدأ11،الثانىنيقول!القيصر

-أ189أصكوامفىيهودىألف001قواتهذاصتالأىالرجعىالأوثرانى

هقأقل!دودلكيليهفهفونلمقاقيا309اغسطسفىووسياإلىهرتصلذهب111

!ليهفكانعنهاالمصوولياأنذأعالتىالمررجمةهكيمُعيفهلهحةوقوعصكلىاشهرأربعة

منأليهودهعطمي!خراجالمشتركةالرغهةعلىبقوملمحالفإقاهةهرتسلاتت!جهـتد.نفسه

الوزيريدأ!تدالاثمترا-لية.الحرممةعنأليهودىالتأييداهادإالقحعيرالمدىونى!رومميا

للصهيونية"هتحس"هؤيدنفسهيعتهدبأنه1الكولافعسطسا")الةهقاأ!لالمغصرى

تائلا:طيهفتاطعة،الصهيونيهأهلاتوصففىهرثعملاممتغرقوعنلحا

أكالعهريةا91لأ6،عوف!يدعامهرتممل،عوز،عاهوص.فعلاهالمقتنعإتناع!ادل"أنت

.،91-،51ص
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2191،aسربخلالالمقطرلطالنرنممىأليمينهحغوولونين!اناتأن

القولعلىيحرصونكانوايناللىالم!ونجينهاللاساميينثعضشمحلىالجزائر

إسرائيل.نىوليعس،نرنسافىالمحهودضداأفهم

القادةثعضإولاهالذىالفرحذلكللصلعةإثاوةالنماؤجأكثرووبما

يشاطرونهكانوا+لهم،السلطةإلىهتلرصعودعندألمانيافىالصهايئة

".الأرى"العرق+أبناايناليموداندهاجومعا!ضه""العرق!تفوقالإعتقاد

نشرلقد،الليبراليةقوىالمشتركعدوهمعلىفوزههتلرصكلىأثنواوتد

الولاياتإلىلاحقأهاجرال!ى،الي!ود!ىالحاخاميرنز،يواقيمألدكع!و

!دما،للرئيسنائباليصبحألعالمىاليهودىالمؤتمرضودنىوصعدالمتحد!.

صديقألذلكأوكانالعالميةألصهيونيةالمئطمةنىلامعاقطباأصهح

!ن!!لأث!*يعنوألطضاصاكعايا،391عامهائير(فىلفولدأحعيعا

الليبوالية.وهزيمةالمرعوتالألمانيةهتلريفروةءأحتفاااليهودانحن

لأولئكالنهايةفىأيالمانيةللاهةلمافية6االثورةشنيهها"سيتضح

لقد:لناثالنسهةشيههأعرض!ينبفىصووقها.وصاغىاصنعوهاينالل!

المم!ياسيةللحياةالوجيدةالصيغةظكالليبراليهحالوطها.الليهراليةفقدت

")11ايانللهزيمةثتعرضاليهودانلأهابمعلىساعدتأقى

أهامكخيارالمختلطهوالزجماتالاندهاجيلفىالنازبةانتصاوإن

مكلىالذىيرنزهالدك!توريقولكما"لذلكنتيبةيالتعاسآنشعو"ولاأليهود

.،!غباتفا"!قيقكيهودأنفسهمتعريفعلىاليهودإرغامحقيقةنى

1111015.Juden, Berlin,,3491 Pث!Dr.Joachim Prinz, Wi



الأهةإلى+الافت!عا:إعلانالاندماجهحلجديدقانو!إحلالىنريد!!يف:"

لجديؤوالعرقاالأتتحاءهيدأعلىتقومدولةإناليهوفى!.وا!رقاليهودن

JJUIالي!وداحتراميتقلىير tPAبهذهنفمهوياثمهرجلدتهلبنىالانتصاهيعلن

هنتربدلاوالدولة.للدولةهنقوصولاءحملعلىتافىوأيكونأنالطريقة

شحملمَبنبوجودترنجا!لنهالحاصةلأشهما+شماءإعلانإلااليهود

والولاءألهاصهبمصا!ناالإيمانهناظلبأنعليهايجمبيهودأ.وهتزلفين

الإرادةاحترامعلىالقادوألرحيدهووعرتهجلدتهينىيحتربمالذىكلان،لها

")1(.الأخرىللاهماقوهية

للئا!يد،الأ!ديولوجىالشلقمنيشايهةبأهثلةالكتابهـشيض

ا!دها!ويرجوالفرش!ميةا512الثورهأنكما!ضاصة،اللييراليةبهزيمةوالإثتهابم

العرقلأسطورةالملائمالمناخفىأيض!االيهوفىىالعرق!وأسطورةألصهيونية

الأرى.

وحلفاءالأوأئلالمت!عاطفينهئمكديدهثلطبعابرنزالدكلتوريدعوكلم

يدوكلاكعاأيضا(الحد!ثةاللاساهيةأوكدلكالنهمائية!جهتهماالناؤية

الت!الهركة(لصهيونية-تتجهأينإلىالهاضرالوتتفىالناسهنعديد

الب!اءهنهزيبمخوتتجهإنها-فيهاهرهصتةهكانةبرنز(لدكتوريحتلى

الشمعفىدالشطيف،اليهودفيرألكلاسيكيةاليهوديهَحطتهاالتىالقديم!ة

.155-،15صالمصلو،ثفس11(

الئعا!نىهماساالثرثعبرواتطهرتدثدا.لا6صألسايقالمصلرنفصأفطر21(

عاماواخرصتى(يسرائيلصيروبئحوهىالاالمتطرفةثعتورنعصايةجانبهنألنازكةهح

8.،حمامةالصهبونجبة1النعببراتبرنزالدممتووكانوهكلا9،951
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الاضطهادلتيررالتا!بخعبراليهوداضطهادا!لطواللائا!ينى

للفلسطعنيذ.ا!هيونى

الدقيقألتمحيصخلألهنيتضح"عقلانيةلاتبد!الفكرةأنورغم

المتاصلةالأيديولوجيةالمصسادوأعمقأحسدأنألصهاينةلدوانع

عنيصد!إنماللفلسطينيذالمتواصلالصهيوفيةالمؤسسةلعداء

أوروبايهودهنعديدأةهانفى6يتماثلونالفلععطضينهاأنحقيقة

انتفاض!ةفىشاوكوايناللىهالمتمردينالشرتيةأوول!يافلاحىهح،الشرتية

يطريقةالفلاحينمماثلة!عرىثماالمشايهة.والاش!تفاضاتخحيلينممكل

والنازية.ألحدكمُةياللاساهيةتا!شغيهَلا

لمافىامجابهلأ

هنأنفسهمتخليصثعلايريددناللفياليهودجيحعل!يجب

التعبمراتمنالحاصموقفهمهجابهةالاستبدادىأليهو؟يالماضىطفيان

افلاحينيتصرداتهنهاالمقترنةخاصة،الماضىفىلليهودالمعاديةالشعبية

اليهوديهالديانةمكنالملىأنعدجصيحيتخذأخر!،ناحيةمنا+لنان.

المسالةنفمسإلىاستنادأهواتفهمألييوديةوالاثموفينيةالمنصرىوالفصلى

المحقيقةيستخدهونحيثهالأنالجا!يةالنقاشعاتفىأووتوجمهاثعل!ءسوأ

هفرجمةفطاعاتا!قهـبواالمتمردينالفلاصنيأنالعنمكإليهايتطرقلاالت!

التىالطريقةانفساالأخرينمضطهديهميحق)دكلىللظاليهص!وداسق

العدالة.منالفدمطينيينحربانلتبريرالفلععطين!الإرهابفيهايستخدم
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حيثهنلتطييقادصالهةإنممافيهتك!ونأنيجبالحاصةإجأيتنا

يصدقيمععىليهودىددالفمممبةالمائمابهه.الحالاتجميحلحى8المبدأ

للل!يانهالمعيتةرالسيطؤوالشص!كةيآأليهوفىالمحصوصةهننفسهقخليص

.افالعسيرةمخونلنكلطهإحايةفإناليهودية

أسيادهمضدا!ه!دينألفلاحينشوراتانالأهر،يكنههعا

الفلاحونانتضفقدا؟سعأنى،التاريخفىشائع!آمسألةأسيادهموومملاء

اطاوكرانيل!ال!فلاجمناتمردهنواحدجيلىبعد،!يا!فيستنكابقيادةألروش

اهـغاتشيف.بزطههعامماتَ!دأخرىهرةوانتفضواخيلش!ك!.ثقيادة

جاكواوانتفاضسةنرنساونى51525عامافلاحينحربوتعتألمافياونى

الشعهية،الافتفاضافهنالعديدإلىإضافةأ-351358لأعاهىفى

خلالهاصدثتوقد.العالمأنحيا+عختلفنىالعبيدثوراتمكنناهيلق

مفلصاهرعبه،هجازراليهوداخلالهايسعتهد!لمنماؤجإيرادعلىاحرصت

مقزعة.ايهإوهابأععالالكبرىالفرنمعي!ةالثوؤاتترنت

المهذيذالمتعلم!الناسوهعالمالمحقيقيين-التقدهيينهوساهوما

تلكهننرنسيين-أوألماناأوروساكانوأ+سواالهاضرألوش!ن!

أالتحردأت

التىالمجاروهعالجةمندالمحترهونالبريطافيونالموونجونيدينهل

ياعنهارهمالفلاصونأولئلظالأ!رلندببن،الفلاحينولعلىالإلمجلبزلهاشرض

للإلمجلبز"أهعادين"عنصربين

الكبرىالعبيدثوؤهنالتقدعينِافرنممميينالمؤرنجل!هوكلفهوها

افرنسيين؟والأطفال+النسامنالعد!دذثححيثدوهنيغوةساقنى
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عديدعلىالسموالهذاطرحلكن،علبهالإجايةيعنىالمممؤالطرحإ!

هختلفةإجابدان!تطار!ىاليهود""الاشتراكيينو!تى""التقدميينهن

استفأدةرغمعنصرىوحشإلىاياوكلا+الفلاحبن!وبليجرىحيثتماهاه

واستغلالهم.عبوديتهمهناليهود

،بإعادتعليهمهحهـومالتا!دخهنيتعلموقلاهنانحقيتهولعلى

لقدى:اليهودىالماض!هحالهممصابتصفيةيرنجفودالذينالييودعلىقنطبئ

الإسرائيليةالسياساتفىإنتاجهيإعادةهـلقوهونلدصكبيدأاصبحرا

وسسبالأ!ش!الشرقفىليس4اليومطومإسراثيلدولةإن+والصهيونية

لاالبلدانهنعديدنىالميضططينالفلاحل!لمحاهيدويىأيضاهخاوجهيلى

للعضطهدوكيلد!رأى81يا59العمامتبلمايولندايهوددوردن!ختلف

شعليعفىإسرافيلددرأنالشأنثهذادلالهلهومماالمشسل!.ء!الهأ)اممسر

لموتشيلىوالسلفادو!جواتيعالاأنطتقواتوحالياسرهوزأهظامتوات

"المنطمة"اليهوديهالطوانفيينأو،إسرافيلنىالنطاقاواصعحنقاشأىيثر

ايعكانإؤاماالجدوىحولطعدىالأضيقاال!مؤالىوحتىالدهياسبووا،فى

المدىعل!اليهوديخدموالفلاحينالحريةعنالمدافعينيذيحلدممتاتروأسلح!

يهودبهيقومالطىالضخمالد!وردلالة!اكثريثار.Aفماددىأالبيد

الذين1اطاخاصاتجانبهصنالمطبقوالصعض،التجا!هدهفىهتلينون

مكؤتمثلانوالصهيونيةإسرانيلأن!لبدو(العربضديال!تحريضيضجون

الهـلاسيكبة.اليهوديةلرر

جانبهق،كلههلىاعل!الم!مكنةالوحيلةالاجايةتكونأنيجب

-389-



نىوا+لسانيةاصلريةعنالصادتينالمدانعيهأجميحجاثةاٍهىأدلأهاليهود

أ!يانامحدوديتهموغمالكهاووافلاسفةالاثمعوبكلىإجابهم!كان+كلى

البهود!الماضهباثهةعلبنانفممط-ا!سصان!الوضحهحدوفىبةيحلم

أهاوعمادتة+الماض!بشأنللك!بكنتيجهحاضرنافىألقائحةوالجوانب

وثافياالحقائىَ.ثثعأنكاهلةنزأههأوا"،:فهىالأهرلطاالمسبقةالشروول

الكونيةالإنسانيةاالمبادىءمحنا!ذككأنكلماالفعلىإلى)المودىالإيمان

دالسباسة.للأخلاق

الميلاد(قبلالرايحالقرن1هينشيوسالقديمالصينىالحهـيمكعَبوقدى

:نولمَيركلثيرأبأعجب(لذى

إذاألمث!فقة:بإحعمأسالتحلىعليهمالناسجحيحإنقولى"هنمنمأ

أنهفيهلاشلظمماثنر،نىالستوروعلىيوشكطفلافجأهوجل،شاهد

وأ،الطفلوالدىىمكافأةءوراسيأليص!ذلك،دالثمفقةيمالمحطرسيثمعر

إنقازفىفعثملإداعليهأطوموقوعهنخونجاأو4جيرانهتقرفيسكنثحثأ

إحسعاسأو،ثالشمنقةإحساسدونإفسمانوجؤعدمنرىلدلك،الطذل

يدايةيالشفقةالإحساسوالحطأهالص!والبأو،الكياسةأوبالهجلىه

يدايةيالكياسةوالإحساص،الاستقاه!بد!المةيالحجلوالإحساس،الاسمائي!ة

إشعانكلبداخلتوجد.الحكمةبدايةوالحطاْيالصواب!الإحساسهاللىوق

لديهإنسانكلال!!كلااطرات،أ!هلعة!لككماتاهأالأوبع،البداياتهذه

".نفسهيحطمممأ!ستهاعنيع!حزاللىىنإنالأ!لحالبدداياتهف!

مدى،الملحقنىأكثرياسقفاضةهـسنعرض،تقدمنيعالاصطناوتد

ا!هوديةالديات9-م



التلعوديةصيفهافىاليهوديةالديانةيهاسنستالتى،المفاهيماكتعاد

المذكوؤت،المبادىدقهوالمَلوبباكلاذهانوالكلاشكي!

إنسعحافيةصعلهاأى-اليهوديةنىحقيقيةشوؤإلىالسبيلإن

الدىيانةطفياذرجظأنقسهمتركيةإعأد-أى،ماضيمنجهملليهودوالسساح

وأخوفيدوناليهوديهطديائدصاومطلىمماوسةفىيكلمن-اليهود!ة

كماضيناماإل!ينتعىماضدالحدثعلينايمجبأ!دههنفضلىانتالاو

المشينة.،الأشياأذيلواهاضيه:إلىشتمىالتصءاكلاشياضدفولتيرعدث
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لملحيستىلم

الأغيماوفطأثاكاميةتلم!؟يةفموأكج

الها!اه6الثاثىالشمفىاينتكماطريبا،أليهودجيعهال!س

حتىاقاسحالقرنهنذ!الكلاسيي!لليهوديةالت!ثعريعيةالمطربة)أ!

أليهوديةخلالصنهذايوبناحتى!استمرفعشراالثاهنالقعرنطاي!

ن!4البابلىالتدهـدإل!الأولالمقامف!الها!اهتستن!الأرثذوكسية.

!حودضرورةخ!ديهالواؤالتش!بعي!ةالمنماطرالطوتيدصموسلة

هتداقبةأجالألعملكمذاتاهتوتد+للفهمتاثلةيالىس!قةصماغةتمن!يعات

ومازاقهعالي!ةهرجميةأسالهمثعضون!التالمحاخامييهأ.،الطمامن

هدهإل!الأحيأنأغلبفىسنثمير،لذلكالهاضر+الوتتفىت!شخدم

التلمود.إل!هباشرةالإيثيارةهنيدلأصطيها(التدليقالقأوأشهرالاطاعح

التلعودىألنصهعنىإنتابمأمكادتالأعمالتلكأنهناالافتراض!!ح

إلىلأحقونعلصا،وضعهاالتىالإضافاتاستندى!تكعاشديد،بإخلاص

+اتؤلك
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هو4بالغةيأهصيةيحطىوهارالىالت!ودية،لالثمريعةتلخيصأتدم

الثانىالقرنأواخرنىهيعونينهوسىوضعهاللى"توراه"هشناهكمَاب

هوالأنحتىواسعنطاقعل!وأس!خداهانفوذأالكتبوأكثرعمثمر.

السادسالترنأواخرفىكارويوسفالحا!خاموضعهىالل!"عاروخ"ثمولحان

كاناللى"يوسف"بيتالضخمكتايهمكنهوجزشعبيةكنعممخ!ةعمنمر

"فمولحاننالوقد!+التلموديةالدراساتفىالمتقدمينالعلماءإلىهوجهأ

تا!ي!خهايرجعالتىظكإلىوإضافةهألتعليقاتهناكبرالقسط"عا!وخ

كتابهوالعش!ينالقرنفىهه!شليقيوجدععنعو،السايحالقرنإل!

نشرحديثعملوه!التلصودى-موسوعةهناكوأخيرأء.بيروراه"هيشناه

الحاخاهيين-العلعأ+أهموحررهالهمسيئاتأواخرهنيدمايةإسراثيلفى

.المَدودىالأدبلكلجيدةخلاصةوهى

المجعاعيةة8ا؟ياواالالتلى

ئلاثهن!واحدةهكبرىجريمةاليهودىق!تلىاليهوديهالديانةتعتبر

والسلطاتاليه!ديةالدينيةالمحاكموتوهروالرنجا(أالوفنيةئمنيعةخطايا

ىأبحقهللعدالةالعأديةالأحكاميتجأوزبماحتىألعقولة،بإنزالالمدنية

آخريهودىهوتفىيتسببالذىاليهود!ىآمايهودى،بقتلأتهمشخص

التلموديةالشريعةعليهشطلقبمافق!هذنبفإنه6هباشرةغيربطريقة

علىلااللهعلىعقابهيقحلذاالمعمماء""شرائحضدخطيئةتسمية

الشيريعةهوتفيختلفاليهودغيرهنالضحيةتكرنعندهاولكنالإنمعمان+
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يثرأئعضد!خطين!فق!هدنبأليهودىغيرقتلادىاليهودىتمأها.

نحِرسودشافىالتم!هبأهاأ(،المحكلعةأعليهاتعاقيلاالتىال!ععاء

12.ادلاأخطيعدشتبونلاهياشرةغيرطريقةالبهودى

عندماعار!خ""شولحمانعك!ل!المعلقينهنأث!نيناهمأ!ديهايألذلك

يههالأذىلإلحاىَيدهالانسانيرنجعأقينبفى"نلااليهود!ثفيرالأمريتعلق

حفزنىسقوطهيعد6هثلاسلم،يإزاحةمباشرةغيرثطريقةيؤذيهقدولكن

ومع"أ!ا(مباشرةغير!ط!دقةيتملأفهممه!ذالععلف!يميوجدولاسيقة.

كيروفاةإل!ههأنرةغمِري!طريقةيؤدىعحلأىأخرىناحيةهنيحالرزلك

1،(.لليهودا!داءانتثعارعنهسينجمكانإذا،اليهودى

القضائيةالتاثعريعاتسطةتالي!هودىغيرالقاتلوتعإزا

تكنلماإةولكنلا.أمييوديهالضحيهأكانتءسواإعداههيجباليهودية

5(.يعاقي)نلااليهوديةالقاتلىواعتئقيموديةالضحية

ورغم.إسرائيلدولهَفىيبرىبماوعمليةهباشرةصلةظَدمهالكلى

11)"!..211des, Mishneh. Torah, "Laws on Murdeerول!نةه،ول

011a "GoyفهTalmudic Encyclope

دي!عاهعيو!ي!هيوشف"كيتعلىتعليق"حاداش"بيتمميرمميسيوئيلالحاخام121

اجنبىأاى،"جيرتوثما!اليهودىفيركانلرحتىالمذكورتانالثاعدتانتنطهقأ.58

ثحتهرالعصالصهعة،التوراتيةالمبادىءكاصتراميهردثعهؤثلاثهأهاموثعهدأمقيم

ا!اغياو.إلىه!يهةباثهاالتلموديةالضريعة

ث!ولهان5عل!!اهات"تو!يه"عشراالسايحالقرنأيولنداصالاوىديفيدالحاخام31!

.158(ديماهأعبوهـ.ول،طرو-غ

لاحقا.سيناثشهلما،"ا!داوة!وم1،1

هالعهوديآاالدبانةأمعتئق"جير"ألتلموديةالمعار!pلزد(51
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نإناليهردى،وغيراليهودىابنتيرلاللدولةالجضاثيةالقوانينأن

أثباعهمتوجيهضلالهنالتمييؤ،ه!أهثليقيموناكلارثأوكسالحاخاهات

للجنوديسد!ونهاالتىالنصانحخاصدأهميةلهومما،الهاحماهياللالتزام

المتدينلإ.

اليهود"غيرعل!فق!ينطبقاليهود!غبرتتللمحريمهبدأأنوبما

المعلقينهنالعديداستخلصفقدهعهم!حربحالةفىلمعناائنهفي

اليهودغيرجصيعقتلىإهكانيةوهىالمنطمَيةالفقيجةالماضىف!الحاخاهيين

العلنىالترهـلبمهـلبرى)1(.قتلهمضروزحتىأوعدو،شععبإلىالمنت!مين

وأول.المتدينينالإسرائيليينالجنودلتصجيهاWyعامهنذالفكرةلوله

الوشطىالمنطقةقيادةنعنرتهكراسفىضطجاالنوعهلىاهنرسعيةنصيحة

الحاخاميقولسلطتها-لمحتالفربيةالضفةتقحالت!الإسرانيلى-الجيشفى

:الكراسهذانىالم!ولي

هطاودةضلالىأو،ألحربخلالىبمدنيينتوأتناكاصتطحالة"نى

هناككلوأتناالأزىإلحاتهمثعدمدليلىيتوفرل!مإؤاهغا:أوحاهيةه

فىيمالعدو...الهاحاهحسبالىللظللقيامضرورةحتىأولعتله!.إهكانية

على"كوهغهمفتى5ماثمراالسابعالقرنأمنتصف-لوهنفبتاىالحاخامهثلا،111

ملىا!ادةجرتالحربأوتاتفى"ولكنة158دياهميو!بهعاروخ،"شولحان

أنطر1رأهاف!ثورى"لوهن!شتى"اقتلؤالأفيارأ!لقيل:لأنهبالأيلى،قتلهم

+.مار!خ"شولحانوالتفاسيوالتعليقاتهنالكللاسيكيانالعملان(3رتمالهاش!

-134-



الذفيأىالطيين،المدفيينحتىتتلعلىالهاحماه!ضهاثل،الهربزمن

+91"ايذلكيتطأهرون

جند!ىبينالمتبادلةالتاليةالوسائلىفىالفكؤن!فسشرعهـلبرى

لكلي!هالعممنىالكتالبنىهناثعووةوهىوحاخاهههشابإس!رائيل!

فيهاتعلم!التى،إسرانيلىذ!الدينيةالمعاهدأيرؤأحد"نولمجام"هدراث!يات

ايمونيمأ2(.لصغوشالدينىالقرمىألهزبءونشعطا!عما+هنالعدي!

وايزرشعععونالحاضامإلىهدشىالجندىوسالة

للهها"ثعون

العزفي،حاخاهى8الرفيعالمقأمصماصاإلى

السلاح)طها!ةءهاها+لاهييئورهانيشكتوهار"اأقلحيلىاليدان10أ!قيدالمحاخام(1)

هأ+لاههاغوت.اير"لىممييوهـ3-يومهيلحيهت"يضيكفوتلى(الهاحماهضرءسكل!

تيادة(وألبحث!الها!ا.التاملىهفصولى-الغفران!ومحربأعقابانىهثا!"عميم

9rsلأfالوسطىالمنطقة Iدبدندأبضاوذ"دره،91،لأبنابرهازبه"ه"!لامفىذممره

"هنروينشتاينأهنون!كذلك91صهلأهارس28،"حوتام8التأهلنى"!لشاهام

صحبألكراسأن!ولحن!ثصتاين!امعرر.؟9لا31دتويره413"هعاريففى"الها!اهيزيف

اواهؤهعصبانعلىالجنودلمحشبع+لهركاهالأركانرثبسهنيأهرالندادلمنبعدفبعا

حاخاماىيعنرضولم6عسهـربةلمحكعةبقدملمأفبدانالهاخامأنمحنجايلكرلهـنه

كلمط.هاعلىهدئىأورىعمعك

هامدراشياه"،نيفنى4هتهادلةرسائلالم!لا-3"طهار!ايزرثسونالهاخام)2(

يالعبرلةالعمنىا!تاب92-03،ص91،لأنوجمامملراثاياتدالسفوىالكاب

فق!.بالحهركةمنمنعورفاالمد!لووةالموادلهـنهوالفرنمعيةوالإ!لي!ية
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نأ!اصياهالعائلةوأحوالطأحوالكعنالأصمتفسارالبدايةفىأود

لملأننىالمعذوةوأوجوبخير.،اللهصدأفا،كخيو.جهيعاتكونوا

وأعللرسأحضر"متىأيةأحياناببال!تخطر.طويلةفشةهنذلكأكتب

خلالط!يارتكهنأتمكنأنهذلكمنتاكدىعدمرغموأرجو،11")الربأهام

لذلك+ضرووةهناك.ن!أجازاإحدى

منكا!إؤاوهاالععملاح""طهارةلرةهناتاثعةوحدتىنىجرت

إزاعاحنىأوأوالأطفالءالنساأو،السلاحمنالأعزلاالعربىنتلىالجائز

ولمالحاص.نهحهحسبواحدكلأجابوظ!أالعربهنالانتقامعليناكان

!أالعصاليق،مظالعربنعاهلىهلىحاسعد.إجابةإلىالتوصلأستطع

الحربفىيحدثبما!ومأم(2(،الأرضنىذكراهمنستماصلحتىنقتلهم

فقطأالجنودالإنسانفيهايقتلىالت!العادلد

اهرأةإنقاذصعبيلنىللخطرنفسىأسكوض!هلأخر!ههمنصكلةثمة

!ليجوزوهليدهـلة+الىقناخلالهاالنساءألقتحالاتوتعتأالموتهن

وقتلىايىللتغريريالاستسلاميتطاهرفقطأيستسلمل!ثىالماءيمتقلى

القبيلى.هذاهنحوادث!فاك

وعائلته"للحاخامالحارةلمحياتىالمحتاموفى

.2،52أكامبر(1)

الأولضعوئبلىوك!لكأ.2559كشبة!تألممماء+هنالعماليقةكىولتمع1215

اةاحولشهمهأصداتهقولا6جهمِطدهرهمالعماليى،واضربا،ن"اؤهب:15،3

والحمار،.والجملالما!كزوالثوووالرضيعالطفلوالمرأأهالرجل



واهدشصونالحاضامد

6ءالممعما"يعون

التحياف.أطيب،هوشى!كزدزى

هنهاأفرغلنيأفنىإدراك!وغمالمساءهلىاالرسالةيكتا!ةهمأبدأ

للىلكأسئلتلق.علىللإجابةهمعهبةأ!!دهأدلأننىهعثمعاغلىبممعببالأن

1(.اوأفسوها،ذكراهمالل!طيبالحكحاء،أتواليعضلكسأنقلى

كرةهاللعبقوانينهثلخاصهتوانل!ؤالشأاليثؤغيرلدىالحرب

تعنىلاهذكلراهماللهطيب5حكماؤنايقوليكحاالحرب!نالممملة.أوألقدم

!نبغ!فق!المقاييصونإلىواسقنادأحيولآ،ضو!رةيللعبةلنابالنعممبة

اللىاليهودىأننتعلمأفناديبدوأ+..ايهاالقيامكيفيةحوليالتفكير

تملكهحكسةدجودعدمحقيقةوباستثناء8تاتلأيعحبواليهودىغيريقتل

لكننا.أخرىتتلىجريةأىهثلكاهلهعلىغحالذهلوطأةفإنهعقايهحق

التولي:تعودف!حعونالهاخامأن10001آخرهكاننىالمراجحففمسلدى!د

."رأسهاهشمواالأناعى-أفضلى-.اتتلوه-اليهودىغبرأنضل"

لافق!هجاؤىشصونالحاخامقولفى""أتلواقعبيرأنيقالوتل!

القبيلىهذاهنشىءأو(نفسهأي!ؤكد"!ضع!"المعنىلكنيحوفيته.فيخذ

يحابخوتدإليها.أشرناالتىالمراجعهحالتناتضفتجنبألنحوهلىأومطى

والمراجعالتلمودهنوالاستثمهاداتالمعقدلأهلالإشا!اتهعطمهنالقارى.نعفى111

م!كلورةنفسهالحاخامخلأضاتلفىأ...(لما!شا!فاوالمحلرفاتالحماخامية،

هلهيالكا
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الثعخصىالرأىعننت!!عبرثحرثيت،أحذهمحالتولههلىاأنالبعغى

قبلىأمئإليهاأشرنااآخدنءحك!ا+آواتلىحضهىاللى،ثعحعونللحاضام

نعربأ1000فاك(I"توسانوت"(نىالحقيق!التفسيرعلىنحثولكتنا

ألذ!نأليهودغيرهساعطةثعدمالتلحودىالهكمعلىالشالىالتعلي!ق

بعئصوهذاقنلهم.أوإليهادفعهمصكدممعهنها،للخروص!يثرفىبسقطون

يلى:ها"توشافوت"نجىهباشرةثطريقهتتلهمأوالمرفهنإطاذهممكلىم

.اقتلوهاليمود-غ!يرأفضلهوضعآحرفىقيلأكلانهأفعكثحةكان"إذا

مطفصذممر!كصا"الحربزهن!خ!القولاهذاأنفالإجايةعندئل

غيرهنكانإذالذا،دالسلمالح!ربزهنجمأالتمييزيجب"توساثولتط"

!تبرالحربطزمسنفىق!تلهمفإن،السلمؤهنفىاليهعودنكيوقتلالجائر

رغم:اليهودىوغيراليه!دىيينا!قهووهذاأالدينىالواجب1هيتسفاه

أيضاهأليهودىصكل!قنطبقأولأهاتتلهلقتلكيأتى"هنالعام!ةالقأعدع!أن

تفطبقن!نها7295صفحةالتلعود(أنىال!شهد!لئوسالهَفىجا،كحأ

ينبغ!ولكن،لقتلكهجأيأنهللخوبافعلىاهبروهفاككانإذافق!عليه

يتضحلمصا،الحرلبرهننىلقتلكيأتىاليهودىغيرأن،عادهَ،الافتراض

الهاحما.،صس!"ألصلاح"طهاوةتاعدةهىهذهثريزنوايايبطنلابأنه

والذ!ىهالإسرائيلىالجيشفىحالياالمقبولىاطاجنبىالمفهوبمحسبوليس

أليهودية(.1المحسائرهنالعديديوتوعتسبب

اللىىالحطابطونيهماالجرأيدةهناتت!هاتصاصةأ!ضاههلكأرنق

نا!كخها!رجعالنلمودصلالكمايةمقنوعالملحفاتانعنىأحربب!االعوصالوت(11

عشر.والثالثع!عرالحادىالقونإل!

ص!أ--8



يهفنحيث،كاهانماممالمانألهاخامالهـنيممعتف!الماضىاطاسبوعألقاه

المنهومأحممعبألمملاح""طهارةشمببتكيفوإبمالهيويةيالغبأسلوب

ضحايا.اوتوع(طاجنب!ا

طالرساك.طولثممببعليلأأثقلتقدأكونألاأرجواطتامنى

وس!التكاضطرتنىوتد!شأفه،لىتكتبلملوحتىيالنقاشجديرالموضوع

يربتهما.المممالةلتنا!ل

القريتبفىظتقىأنوأرجو،اليهودوجحيحأنتال!عملامسيك

ذكرف،كماالعاجل

شمعولأه

دأبخوثسونالمحاخامإل!هىشى

الرفيع،المقام"ص!احب

العزفي،ه!حاخا

وسالتكتلقيتوعانية.بشيروالعائلهأنت!كونأنأوجوالبد!ايةفى

ثها،أحطتنىالتىال!ثعخصيةللعنايةنطرأالشكربالغهوأشكركالمط!يهة

حمبللمراسةوقتكهعطموتكرضل!سيرينتكتبأنكاعتذدلأ.شى

لىيسمح:لاألتالىالفحوعلىفتهاقدالرسالدأهما،المحماصبرناهجك

واجبىهنيلوصعمب،أصادفهمااهرأةأوعويىكلىبقتلألحربزهننى

الهربنى!ماعدتثأنهمللشكيدعومائحةكا!إذابلىللظ،القيامأيضا

واجبىهنفإننف!سعن!دثتوإذاهباشرةغيرأومباشزثطريقةضدنا

ثكوةأن!أعتقدالعسكوي.القانىمحمعنمكلةةلكعنلمجمإذاحتىتتلهم

هنه!األدينيهالتطيعيةهالمعاهدعلىقعميمها!حبهن!ال!مملاح،"طهاوة

هتاهةفى!مواولاالصددثهذاوأياالناسيكوقكىالأتلهسطى



التىوالطريقةالفكؤهذهشوحهـشهفىكهتا.هوضوع!ولخاصة،"المنط!

ثها.تماوس

يينحتىهذا"المنطق"هنهختانةأشكالأ!أيضاأننىالقولىيؤسفنى

هو!طجنودنابعر!طك!الموضوعهذانىتغعثطأنأ!حوللاهينينهتدىرملاء

كاهل.يوضوحأسلالهم

المد!سهَاالييشيفاإلىالخضووأملصكلىرسالتىأختتمالنهاية!ئى

".!ياتىف!هرهغضونف!ال!د!ري!بيهدورتىاذشهاء!دد!نية!11

موشسى

الجنائىالقانونهع،هبدئيا،ه!ههالهاحماهنطرةقتناتضلا

لا+أعلاهالمقتطفةالرسانلفىلخيحاتدودفكصا.وحسبالإسرافيلى

تقثربأنهاالشلظيغاهرنالاذلكرغمأيضا،الرسحيةالجيضأنالمةوهح

جميعففىهالعسكريةالعمعلطا!تجانجطهنحاصةالعدالةتطبيقصكل!

عرياهعسكريةفمبههن!ماتأد،الجيشهنيهودفيهاقتلىالتىلإت

أط!5691،تاسمكيفرهثلجماعيةقتلحالاتهـ-كينهاهحاوبين،كير

هاغالباثأحكامعليهموحكمهالرأفةيالفةآطا!أشرضواأوالقتلةسراح

1(.أصلاأتصدولموكأنهااياحكأمتلكيجعلىممانفادهاقبلعنهميفرج

الرلبعة-العاهةالمر؟لرإلى!تصيالصعودالنوعهنامنببرائمللطنهين!صحح)1(

العربالفلاحينهن.لا،55بينهاقتلعنا!عؤهـللاهسشوئيللذلكو"سئل

8،99-!ر!خ!قرلتهمالإسرائيل!الجيشأحظثماالماصدأحدفىالمسبونين

فعماوأصهحفو!يون+يقتلظبسببشهـليآهحا!دعآيعدالتامالعفوشعفقد9،91.

أاىاليهوثةللوكالةعاماهد!ر!اختيرالسبعينياتاواخروفىصرهوتاهحاهيااهد

المتعلقةألحقائقنوقاثمت91لأ8عامادائلدنىالصهيوفيةاللحربهةالإسرأئيلىالفرع

العفوعلىحاخاصمالمأوصاخامأىيعترض!لمالإسرائيليلأ،الصحانهلىيماضيه

تعيينه.عقألكراجحينمولمالجديدهلمنصطملاست!مدىأوه!حقهالصاد!
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ا؟ثدطنأثمِا!اثالاة

الإ+سانوالقزامالإسعانيةللحياةالمجاالقبمةالفكرةلثلىه

.للعيانطاقىأهميةالإشعان-أخيهحياةلإندقاةممفىجيل!أقصىيطل

المامالرأ!كلاننطرأ،اليهوديةللأوضاعاالنسبةضاصةعنايةهلى(ووهى

وغيرأحياناطدلةيطريقة-أدانقدالثانيةالعالميةالحربهظىاليهؤ

!ركلملأنهاأورد!ياالأقلىعلىأ!"كله"العالم-أخريأحيانثىعادله

تقولدفيماشالردعنالذللدلللىيح+!عرضوناليهودكانثيف!عاساكنا

.الشأنبهذأالهاحماه

ىآنوقالبهودىأخبلحباةالبهودىإطاذواحاالهاحماهئضع

:الفلاثا!بائر!ربمسويالأهميةفىيبعاولهلاخىآخرأاا،و(صا

الييوديخرالنسمهةيoاهوالوثنيةوألقتلالمحأرما!لاذلكنىأبماالرنا

قتلهملمحربموغمهإنقاذهممكدمعلىبنصالأساسىالتل!موفى!ىالمبدأنإق

يجبلا5النالى؟النحوعلىالمبداهلاعننفممه)2(التلحودوسبرصر(حة.

بنهوبىهـلفسرالبئرأ"أفىدشهمأوانرهناليهودغبرإخراج

حالةف!ل!عمناالذيقاليهودغيريقتلنتسبمبهالا"يج!الأمراهذاه!ن)3

إدا.الموتهشا!دعلىكانداإةاحياكمإنتاذيحطرولكن،معهمحر!ب!

26،"هاثمباتهوفين"هها!وبخث!ولحان!11

12)8.P b26!صكك!ااث!لأولاط!ثع

.611،تلىهالفا"صكمزممؤصبقمصدر،هبعونأبن!)3
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تقولالشريعةكلان4إغاديحبنلاهثلا،الهعرهنىيسق!أحدهمشوهد

الطبيبعلىيحظركعااأخا")1ل!سأليهودىويخرأخيكدمقهحلى

طهيبهـهوضسه،ميسونواين.اليهودىغيرهعالجية6ضوصا،اليهردى

"أخيلث4ينالتحييز!يدآخر)2(هوضح!الصددهثهذاص!يحياوزه

!راماليهودىغ!يرعلاجأقنعلمهنأ"ومنيالقولاويختت!اليهودىوغير

أليهودى،الطبيبيا!احرىأ!هاليه!ودىرنضلكنأجر"الهقالوثانحتى

هنهمالن!فوذأصحابعدأءشرقدالي!هود()غيرالأغيارأحدحيا-إنقاذ

للفطر،اليهوديعرضىمما،الناسيينوانتاثعرالأهرهذاشماعإزا،اليهودضد

العونيدهدطريت!بواوؤ!اديهواجعبافإنكطاخطروجوداحتعالىوهع

قخمشىأوتخشا.كنتإذا"ولكنهيمونابئيضيتللىللأاليهود.لغير

ابنكا!وقلىأجر".دونادلكالقباملحببالىلحرمبأجرفعالجهعداهـت

علىإصراوه!ابد!و،الدينلصلاحالهاصالطبمب،الواقحثى،ثنسههيحون

واجبيلىالإصممانهننوعماليسالعلاجأنذممرلت!ثبديتدمما-يأجرالمحلابم

اليهو؟هـاغيريعلاجاخريفمَزفى!نصعقا!عاهليصتفادول-جمكنلا

آخر".حلثعةكنىلمإذا1المجان"حتىعداوتئخثمىاللىى

!تعليقسكلاجهأوأليهودىغيرحياةإنقاذح!رالمبدأ-نفسيشهـرو

هنققريياأأحرنجياء-العداأثازمنفيهاييخشىالتىالمحالاتفىالمحطر

"أريععمثمرالرايحا!لأفىالمنثمورالابذلكنىبما،اخرىهرأجعجانب

Thy"ثعبيرترجعةل!لقة1(لنسهة511160اللا!جطمفر11( Fellow"انطر

4الثاشالشعمئى05ص2الهأهش

.أ2-،01""ألزناجمرهمصلرسهقهيصناين(2)



ثيت5!!يفعاروخ"أ11"شولجانو"يوسف"!طكارووكتاب"!ويم

إةاوشىعلىعقاو!ربالمسحوح"وهنهي!نثاينسمتمنمهدأيوبف"

ألحاضاملدىأفيألفكرنفسقتكرركحاهعمنا"غرضايخدمذلككان

أسيرليممى.هوسىالشهير

المبدأفى"الأغيارهشرأنعلىالهاحميةالمراجحكافةولمجمع

هووحيدهمتفؤصصتثحة.غيراليهودجميعإل!يشيرأعلاهالمذكور

عا!وخ"شولجان5صطىالأهميةضفيلقعليقصاحب،دىلفكسهوسىألحماخام

نىكانواالرينالوثنييينبمثصأنثق!زدكحلماؤنما"ؤ!دريقولى)2(الذى

العالمثخلقأومصرهناليهودبخووجيؤبنوادلمهالأصناميعبدونأزهانهم

فى!نحثهمأنىإسرائبلشعبنحن،شي!شالذينالأغيارلكن+العدمهن

لهر!الحودجها!دمهنالمحالماخلقيوهنىيينهمفنتعث!روألذين،المنفى

يوجدولاوالأ!ض،السماوا!ت!لحالقويصعلونديانتنابادى+هنوياثحير

".أهنهمأجلهنالصلاأيضاواجبناهنال،س!ماعدنهمعلىاعتراض

الساثحالقرنمنالثانىالنصفإل!تاهـلخهيرجعالذىالمقطحهلىا

عصليةناحيههنل!كف)513اليهوديةعقالمدانعل!العلماءلدىهفضلىعثر

ماددخ""ن!ولحانيكلرر5158هديعاه"كوواولالمدخلىفىألملكوريخاالحالتينفى(11

02،.8مشبات"هوفميننىالنطؤففس

مشبات""هوفمين"عاروخ"شولجانعلى"هاغولاه"بفيرظيق!لفكليصموسى21(

55 Ly

اليهود"بينيا!برلآالصادرك!تابهفىكاتر،جثوبالدجمتوويستشهدهكنا،3(

"الحصريةيشوانيالإلمجليزيةا!أدؤاعقطاهـلةا!رنصختوكذلكدا!اغيسار"

حياةإنقاذلوأجي"يالنسميةالملىهلةالنتيبدهل!هـسمتفصحريخاالمقطحبهلا"والتمماصع

زاتالأراءمنياىيصضث!هدولاهدالم!ميحييناليهودفيتييرإلخاهةينهغىلاالاسان

التالى.القسمفىأو،اعلاهبهرثهاألكىالمرجعية

-،31-



غيرحياةإنقاةعلىالهطرءلإلفايدعوإذ،عنهالملىاف!نيتطاهركعاليس

لإ!ماذاالنسبَالهالهوإجبا!باكعألجعلهزلكعلىالحضمنثدلأأالهودى

المسيحيينعلىنق!يخطبقالتممامحهنالقدرهلىاوحتى،اليهودىحياة

محاولاتقيامسكلىيدلوجؤولعلىالبهثمر+منهالبيةعل!وليس!المسلحيهأ

الهاحماه،علصاءغالبيةلكنتساهحاهأكثرالقاسيةالها!اهعقيدةلجعلى

يلى،أخرىإنسانيةجحاعاتلتثمعل!يفكسرأفةنطاقهنيمدىوالم(للاحقين

كاتا.رفضارفضوها

انسانثياةلإنقاهالسبتأنتهاك

يوبم41القياميحطريعحلالقيامأى-السبتحربةانتهاكيتحولا

صاثعكلةلكنيهودىهحياةلإغاذحاجةتننصأعندعاوابهإلىال!ممصبت-

التلمود،فىرئيمم!كموضوعتطرحلمالسبتيوماليهودىسكيرحياةإنقاد

ومع.الأخرىا!اسبوعأيامفىصت!،الأحوالهنحالىيأى،هحالويىةلأنها

خلالهنإضافىتعقيدكعاهلالنقاشثىالمسألةهنرتمعتخدمذلك

نموذجبن:

ويحتعلللخطر،يتعرضونالناسهنجعاعةهناكانفلنقلأولأ،

العممبتيُنتهلظفهلهبينهمالأتلعلىواحديهودىوجودتكيد!نصةأليمى

لإسقاذهمأ

بماالأولىالموأجحإل!وأستنادأهطو+لة.هحادلاتالشانبطاتوجد

هذهعلىعا!وخ"(1("فم!لجاني!م،نفسهواقلمود-ناينفيها

"اوراهما!!خشولحان،21-2202""السهتةكلرهسبقهصد!اهيصونابن(11

32.!ا،صاييم
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تسعةأن،المثالسبيلسكل!5افترضناإؤاالاحععالاتةعددبمتدارالمعممألة

ستذاتالهيتوسهاو،واحد!يهودىهحبيتفىكعيشوناليهودغيرهن

تسعةهـلهقىالمحا،ج،فىهويق!اتعربىألاالقاطنينأحدىيكوناينما

للسبتانتهالأهنةللظيمنيهبمااطاتقاضنرنعهلا؟نقاض.اتأشخاص

أأالغائبيئونأ!كاالأفقاض!تالبهودى!كونألاأحنحالىوجودهع

لأنالسب!حرهةانتهالقبضودؤ"عاودخ"شولمحانيقولالصدديطأ

ناحي!ةومنواحد(إلىأتسعةاكلانقاضتاليهودم!وجوداحتحالات

فق!العاشرل!لقىالببتخارجكانىاأشناصتسعةأنانترضفاإؤا،اخرى

الإحتسالاتلأنالأنقاضلرنحضروؤفلاهوامنيعر!)ولاالأنقاضت

المحأصرالشخصهواليهودىيكونأنضدواحد!إلىأتسعةكنيرهنا

.الأنقاض!ت

م!ئماول:آخوهثلهناك

وأجبفمنالبحرفىللخطراليهوديعضيقلىتاربتعرض!"إؤا

لإنقاذهم"الصبتحرهةافتهاكالمجيح

فر1837!(توفيايفرعهـيفاالكبيرالهاخاميقولزلكوغ!م

لماإةولكن.القارب!هرمكلى!هوددجودالمعرددهنثان"إؤاشليقه:

!اقهالسبتحرهةانتهالظعدميجب،الأشناصهويةحوليهعلوماتتتوفر

منالمالمفىالناسوغالبيةالإحتعالا!،صبمإلىاسمظدأيمحركالإشمان

جدأضئيلةالركاببينيهوفىوجوداحتمالاتأنبماهلذلك"،11اليهودغير

.الغرقهصيرلمجاثهةئتركون

!لضيفهالصابئالمصد!نفس8مار!بخثعدلحانعلىثعليقأيفر،ع!كيفاالحاخام(11

اممتصعا!يجيالعهودغيرمنافلبيةثصكنهاهد!نةفىهتروكطفلعلىعثرإةأا!ا

إنما".الواجبهنكانإزانمعاحاخام

ديةالبهوالديانة-01آ



واللخطرتناديااليهودىغيرإنقاذفمرطيتقلص،للىللظإضافة

اليهودأأغيرالأغيا!أصدلمع!عاعدةالملكوناليهودى.الستيومالعدأوة

لأنهبللكالقيطمعلىهرنجعأنفسهيجدقدالأخوىالاسبوعايسامخلال

يحلبهالمبدأحيثمضأليهودمى،غيرحياةإنقازإهكانيطيعدماعترافه

دفىهقبول.كلعذوالمسبتصرهةياحترامالتذوعيسعتطيع!ينط،العداؤ

ثقايلةتتعلقوهى،سهبةهبادلاتيشأنهاداوت(mنوذجية)حالةالتلعود

بسصح:القولخلاص!.الوضحعلى!هوديةغيرامرأةلم!عاصكدةتدعىيهود!ة

"ولكنالعدأدةإثاوةهنخوفاالأسبوعأيامكقيةخلالىالعونيدبمد!اطة

"يجوؤيالقولطالقذوعتستطيححيثهالسبتيومالم!يماعدةمكنالإهتناععليها

لأوأف!مميحترهىفه.الذيننق!هاليهودسبيلفىالستحربةافتهاك

أجلكم"منانتماكهعلينمايحولذابالسبضقتقيدون

للاعظأرأمبر!هبردأمحقيقىتفسيرهلاهلولكن

حتىاستخدا-ويمكن،فقطهبر!هجردأنهبوضوحميموناينيعتقد

أنتهأكأىفعل!ا،تشعلىهلاللصساعلدالملموةالقاثلةحالةكانتلو

يجطرنلأنهمايه!ودغيرينخدعأنالت!يرهلىابمثلهـلفترض!،للست

السبت+يومبهاالقياماليهودعلىيحطرالتىالأعحالنوع!يةعصوما

السبت،يومالوضععلىاليهود!ةغيرالمرأةهم!ساعدةعدم"يجبويقولي:

لملوجتىالعداوه)الي!هودىأالإنمممانيخسسألاولجب8أجرهقاولضى

لمغا!ح"Avodahال!ؤ26001.(1)



ننسعلى،عاروخ"ثمولجاقهـلنص"للسهتانتهاكأىالم!معاعدههلىهتمثعملى

.1cالأمر)

اليهودغيرلمحداعالمجرهذأمنلإلىدائعاالركونيمكنلا،ذلكوصنهم

لنخفبفهالحاخاهبةالمراجحاهضاضطر!السببلهطاعداهـتهم.وتفادى

!بمنلوحتىهالستيوما؟غياراعلابماليهود+للأطباوأجازتهسانوصط

وكفطبق.اليومؤلكفىعادةالمحالورالعصلهنسيفه!أنواعالقيامذلك

الذينالنفوؤ،واصمحابالأغنياءاياغياوهرضىعلىالجرئىالتخفيفهدا

اليهؤ.علىخطرأعلماوتموتشكلثسهوقيخداعهميمكنلا

ثضا5هؤلفهسركيسيونيلىالحاخاميقرر،الأساسهلامطى

"علاتجعشر(السايعالقرن،أيولنداذهفهنىالحاخاهاتأهموأحد"!داش

!كلح!وقهمإثعاوةهنخولاالسعبتم!موالأ!ستقراطيينالنيلاء!صغاوا!د

يسهلىعندهاضاصةهأخرىحالاتفىوللنالمحطر"6مننوجما!ملىالتى

لاخطين!"!ركبالبهودىالطبببف!دبالمراوغةالبهودىغبرخداع

صكمصدوالقرننفسمنلاحقوقتوفىالسبمتط.يومعالجهإةاتفتفر"

ولا+عائمجسرش!لهابينيري!كانالتىألفونسميةهتيزهدينةفىمائماول

صايمم""اوراهعادو-غف!ولحان2512،السهتء5ذ"دؤم!بقمصدعرهي!ونهاين1()

مثلالتطيقاتامضلكن"غيرى"منيدلا4"ثنىد:الثانىالنصيمعتخدم023.

الممملع!أى"الإصعاميليين"علىحتىثعطهقاثامدأهف!أنتؤكد!اها!""تووى

ثنطهقالقاعللألكنالممعاقههنألىصراصةالممميحيوني!"لرهـلا8وثنيينليمموا"!هم

ا!اانطرالمعمعحهة.هنافضلاطوبقةبعامل.سنرىكماألإسلام.!اعلههم1الضرورة

.ادناهالملى!لو!ةسوفيرم7حا،"فتوى

14--لأ



المدينةحاصاملكنالمعبتط،يومالهعصرهذاهثلىياجتياؤعادةللي!هود!سعح

ا!ياضرلأنا!هير"الهاكماسعدعاهإذا"ثلىللقالقيامألييىدىللطهيبأجاز

!لذا،اليهودهنهرضاهأجلهنالجصري!عبراليهودىالطبيبيأنعلمعلى

لويسعهدوفى.أجلههن!ذلكالقيماآالطبمبونضإذاعداوتهتممتثا!تدى

أها،ثاوؤةهلاتالمقاطعاتفى!لاته!ضانيلىمسألةاحتلتالاستبدادى

11.)كهايعتدفلمالولاةهنعرتهةا!ادنىأاليهو؟اغيراياغيأره!ثصاصكر

عاووخ""شولهانغاسيوأحدفمفوهو"خطت"سكقابهـلذكر

لمفهومالحزمشعديدمشايهاشعوحاعئرالقاسحالقرنإل!تاريخههـلرجع

أستاؤ!عدأئيماكلاهانا!+ا.الحاخاميلى!درهعاونرنع!ا،يرلندامنالم!ثلانهثان111

اهدهاالها!ىالأدبفى"الطيإسرأئبلىافىالد!بةإبلانياوجاسةلصالتلمود

إ!طالباهنالتالبةالحالةأبضاهـللممر.22؟ص21059115لأالمبلدسيناى"النلحودى

الأطيا+الهايوكةالمقا!اتفىحاصظنونحالرا"،8عامححىألتاصعمثعر.ألترن

1عامأثمامآالرومانبةالجمهورلةألفتاليهود.غبرثطببمنالههؤ ،8 Aالقانوقعلا

سلةهرمتد"ا9ممنةفىدلكنال!هود،ضدالأخىالتعييريةالقواندإلىإضالة

-الثالتاناثليونالإههرأطو!اهدأنيماناكلمونلويسفرنصسا!ئهىأرسلهاعمكر!ة

185++مكاملليهودا!اد!ةالقوانينإحيا+أعادالنى،ييوصالهاثاواعادتالجع!!ية

!عضهـاستخلعواالهايوى،القانونامكداضهمنتيبةالفرنسيةألحامطقادة!اهلىولد

طهعهاكانالذىحا!أنهموثىروماهحاخاهات-لبيربنودهم.لعلاجاليهىدالأطهاه

المصتثفىثىالأطبأهتلاهينهأحديععلىأنإمكلانمةخولسؤالمل!أجال!ا!اه

صراحةتطلهتإذاالوطيفةئمر!!يأن،المممبتحرمةانتهاكخطررفمالفرنجسىالعمعكرى

الحمل!لللقالقمِامفبمكفهثتطم!لملماذاهالرفضالتلحيذفط!السبتيومالعمل

!وم!عيدأن6مثلا،!ممهـتهه.أللهينشونيناللىلليهودالعاليمة"المهاوأوامهتغد!ام

ممَالآ"لك.الصيدلىإضيا!طريقعنوةلكالجسةيوماع!هاأل!تىالودفةالممهت

ثمابكههلوغرأفيانىهلىكلورةا؟مثلةامنيدالعلىثتضمقال!تىالصريحةكاهاناالحاخام

"الأخلاجا"!يوفيتشعمانوللالحاخامالحاضر،الوقتلىا!يطانياحاخاماتللهير

لهلهدك!اىنفسهالكابنى!وبلاولكلن62951نيويورك،علولىهاليهود!ةالطية

المصمألةه



هلىأوحسبههرطتة!ضيؤيهوديةأطائفهللقرائي!ال!نسبةث""العداد

"العداؤ"لأذللسبتأفتهاكاؤلكثضمنإذاحياتهمإنقاةيجوزلاالعث!رح

كينعارحمتهمتوفحنهناعددأأمحردمالذينفق!ه"ألوثنيينقعنى

كطبقلاالعداؤمفهومنإنل!ارححتهاه!تولسناصفيرةالقرائيينطانفة

الصمبتيوآالقرائيينأحدحياةإنقادعلىالحاؤمالحالروهانرالا")1(8عليها

+سنرىثعا،هنايرهناحتىالمفعولسارى

هوبسللحاخام""نتوىنىجوانجهممافةدنالميوض!وعنوتش

ا!هبربرسضرخحاخامسونيرحاتامياسمأكثرالمعروبطسونجير

مجردهنأكثرتثيرالمناتشهظكهـلعلى،1832سنةالمتوفىأيراشلانياا

عامعلن!ياتأييدأنالتسونير"نتاوىهإحدىكلانالتا!يخىهالاهتعام

"أحل1أعتباوهاوقتفدإسرافيلنىالهاضاماتكبيرجاشطمن6691

."أ12للهاحماهالأساسيةألقوافي

ت!تررعندعاترجميا،فىالوضعه!سوفيرحاتامطرحهاالتىالمعممألة

تركةأوالدةكلنىالطلب!تتايلة!جودهناكالاضطرايافنشوبخ!

القايلاتيعضثانتالمفاض+يأتيهااهرأة!اىاتيدلمداستعدادعلى

أيامفىية!هوفىغيرامرأةلمساعدةأنفممعهنتأجيرلهنيجوزنهل،!هوديات

+2-033حا-+اوراه5ماروخ"."ث!ولهانعلى(أتعيقشلرمو،"هرخعات(11

بعد!طيه-أللىىالوحيدوالتفمعير.6691أيريل،هارتص،انترهانألمحاكام(21

تداليهودىلفيرطبيةهساعذثكديمرنضف!نطاأوتاثنافىفمديد-لضفدالتعرض

للخطر.اليهودحياةهـلاهرضالعداوأيممهمبا
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ولعدأولأ،)1("نتواهفىسونيرحاتاماستنتج2السبتأوالأخرىالأسبرع

والمسيحيينالمسلمينمنهمالموضوعيعنيهمالذينالأغيارأن،دتيقتمحيص

عدميجبلذا"أخرىآلهةيعبودن"الذينالوثنيينمنوهؤلاء،العثصانيين

فإنلذلكأبفاالعمالبقويئ!بهونولمنه،إخراجهمأوالبنرإلىدفعهم

IjJlالتلصوالمبدأ j3jهذاعلى.عليهمينطبقالعماليقنسلقلادةلعدمعى

.الأسبوعأيامبقيةحىمساعدتهم،المبدأجثمنيجوز،لا،الأساس

لديهمكانإذاافخاضخلالومساعدتهمالأغيارعلاج"يجرز"،ولكن

.اليهردمنبد!ابهمالاصتعانةوس!تطيعونجلدتهمبنىمنوقاثلاتءأطا

غيراليهودىعلاج،القاكلةأرهاليهردىالطبيبرفضإذا،الحالةهذ.ونى

غبروالقابلاتالأطباءلصالحالمادىالأجرنقدانهىالوحبدةالنتيجةنإن

السبتعلىيالتساوىالأمرهذاينطبق.مرغوبغير،بالطبع،وهذا.ائيهود

ذريعةالسبتانتهاكخيةقثلقددلك،رغم.الأسبوعأياموبتية

".التحرمةلانتهاكتؤدىالماعدةأنواخبارهاالوثنيةالمرأة"لتضليل

محاطنإن،للسبتنعليأانتهاكاتتضنالتىللأعمالبالنسبةأما

السبت:يومالمحظورالمولمنفنينبينيميز-أخرىمراجعمثلسرنير-

ومثلالتلمود(فسره)كحاالتوراتىوالنصالتوراةتحرمهعملأولأهناك

يثيربهالقيامعدمكانإذا،جدأاصثانيةحالاتنىيمارسقدالعطمذا

الثريعةوسعواالذينءالحهماحظرهاالعملمنأنواعوهناك.لليهودعداو-

ما.نوعاليونةاًكثرالحطرهذاانتهاكمنوالموقفللتورا-،ايأصية

31ْ1ادعاهجمرء،عاروخشولحان"،نتوى"سونير،تامحا(ا
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الطبيبانتقالإمكانيةتعالجسوفير)1(لهاتامأخرى""فتوىثمة

نأإلىي!ثيروبعدماالاْغيار.أحدلتطبيببالعرلةالسبتيوماليهودى

فرفلحظرمعينةطروتفيانتهاكايمثلالجيادلمحرهاالتىيالعرثةالانتقال

عدمحولميموناكنيرأىالتذكيريواصل،التوراةولشى"الحكماء"

لملرحتى،السبتيومالمخاضياْتيهاالتىاليهوديةغيرالمرأةساعدة

جميععلىينطبقالمبدأنفسإنويقول.للسبتانتهاكأىعلىذلكيمثتمل

يثيرأنخشيةعنعندئذمئرلكنهفقط.القابلاتعلىلا،الطبيةالمهن

يقبلوالن"الأغيارلأن"مرغولةغير"عداوة،تطبيقهحالفى،المبدأزلك

عندكم"الثأنقليلالوثنىدمإن"سيقولرنو"السبتاحتراممبررات

لذاائيهود.مرضاهممناليهودغيرالأطاءينتقمقدزلك،علىعلاوة

اليهودىالطبيبينصحالمدد،وبهذا،أفضلعذرعلىالعثورينبفى

قانلا:بالاعتذارالسبتيومالمدينةخارجيهودىضيرمريضلتطبيبالمدعو

يستطيعوهكذا.الآخرينبمرضاهللعنايةالمدينةفىللبقاءضرورةفاكإن

وأالمريضهذاحياةعلىخونامكانىمبارحةأستطيع"لابالتولائتعلل

"الائتزامهذامنائتنحلأستطبعولابقربهالطبي!بءلبقايحتاجالذىاكة

ثلةممابأشياءالأطباءيتذرعماغالباإذ،خطريوجدلاكهذ.زريعةوجمودمع

"عندماولكنآخرمريفايعودوز،كانواأنهمبدعوىمتأخرينوصولهمعند

السبتيومبالعربةنتقالJl'jاليهودللطبيبيجوزعذر"أىتقديميستحيل

.اليهودىغيرلتطبيب

.(،91مث!بات)هوثين"عاروخ"يثولحان،ز!لزممبقمصمر(1)
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ينبفىالت!اللريعةنىيتحثلىكلهاالمناتعثطَفىالرئيعمىالموض!وع

مسألةتؤنجذكحاثصحته.الاهتصامأوالمريضعيادةوليس،بهااقلرع

إل!ذلكيؤدىطالما،علاجهمصنيدلأ،كهيةثلىكعسألةاليهودغيو!مليلى

للذهـل""الفتوىثهل!يريطانىحاضاماستثميهدوقلىالعدا++إثارةتفادى

.N(الحاضر)الوتتحنصالبهودعلىالمفعولسا!بةبأنها

المتدينين،غيرمنالحد!ثةالأزمنةفىاليهودا!اطباءم!مإن

نأيبلحوذللظعلىعلالىالطكو،سالفةثالذهـاعدحتىعطمعلىولي!معوا

أثيقراط""ثقسمالإلتزاملهم-يحسبوهلاي!لون-الم!تدينيينهنالعديد

تخفقل!ؤلبا!غمM.12المتعصبايأحاخاهاتهمبمفاهبمالالتزاممنبد!لأ

شكولا4.اطاطبااهضعلىالتأثبريعضاكمممابنىالحاخاهاتإوشادات

الاصتجاجعدميصلونأئهمإلاالإ!نمادالشا،يتلكيلتزهونلاالعديدأن

علانية.ضدها

R..B"ا111 Knobelovitz "The Jewish Reveiwئى!واصحرل!أهبلة
.6691يونبوA(بربطانيا

"مشناهفى!حتج"حاييمحافيتز35باالمثحهورمماغان،شيريسرائيلالحاخام121

تدينااكثرحتىالأطباءههحطمانتعلم"!هلة91.لإآمايولندانىالمكعوبيرووا.،

وثنىالمعالجةلراسخمذوس!انرونالسهتيوميعملونكلانهم8القانونهنابراعونلا

قدأنناووغم!ن!لك.طقيامثفويضأىلديهميوجدولااديهم.يأالأدويةويطحنوق

فرضهالذىالحالركعض1انتهال!الأغيارءأعطإثارمنخوفاالصم!،بهنانقسامح

ىأيخحألتوارةفرضقهاللىالحطرأنإلا!اماواضحأليصالأهرهناوعتىالحهـما+-

الدبهمظيرألىكلياهالمعبتينمهلونينكهكونهالذينوأولنك8انتهثهمنيهودى

هـلعتبر0133"حاييم"او!اهماروخ"،"شولحانملىأتعليقالتدنيص"هنايمممبب

زهنه.لىصاخاهيةسطةأعلمعموهاا!اثب
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أحدثإنههحور+3كلدكثعىءالموضوعطماإلىالفالرفيل!

االإ!لي!لةصفيرهوجركعابنىهحتواةالصددبه!االهاحب!ةالموا!ا

نمفعرتهاللىا!مابهلىا!أيستند"أأ(اليهوديةالطبية"الشريعة!وان

الهاخام""فتوىإلىكوك"حاراف"موشادالمرهوقآالإسرائيليةالمؤشسة

.القدسفىألقضاثيةالناصيةهحهـمةتضاةكلبيروالدينبرغيهوفىااليعازر

هنالستافتهأك"يحطرأولأ،.خاصةسائايةشعتحقنقواتهكعض!لعل

ودونكلاعلةوإطلانيةيفظاطةالموتفهل!ا!علنالقران!يين،)2(احداجل

للىاأهييهادالضيرةالطانفةهلىهعداؤأنيفترضإز،إضافيةمبررات

3(.أالسبتيومتطهيبهمهنثل!ا"الموتلمصيوأنرأدها!ترك

القل!عودفىعليلاالمصوصالمبادىء"حسبللاغبار:يالفسبةأما

وأالتوراقيةالشراهةالعممبت-اشهاكيح!راليهوديةا!ريعةوضاهيم

!بحطرالمحطر،يالفةحالهَفىبهودىغمِرهربضصباهلإنقادالهماخاهبة-

".السبتيوماليهودية!نهيرالمرأةقوليد

الحاضرالوقتفىيُسمعؤلك"وغمالعثمأنيطا""!ريجثعةولكن

أ!دأجلهناخاخامية،الشريعة!طرهايأعصالوالقيامال!سبتبانتهابه

1118lawل!حفةAvraham Steinberg D (ed.,) Jewish Me

compiled From T +tz Eli"ozer (Responsa of .R Eli' ezer

Yehudaص8 Wallenberg) Translated by David .B Simons

Gefenكلنل!ثهف!5 and Mossad Harav Kook, Jerusalem and C
00891

93.صهذكرههصلرصابقا21

أ،.صالسابقالمصدرنفس31(
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اليهوديينالتصاعدمنالبففاءمشاعرمنعقلكالقياملأنالأغيار،

")1(.وغيرالبهود

المعالجةتتضمنحيث،زلكمنأبعديذهبلا""التخريجلكن

يومالتوراةتجيزهالامعينةياْعمالالقيامالأحيانمنكثيرفىالطبية

الهاحميةالمراجعبعضأنقيلوتد"."التخريجيشلهالاوهذ.،السبت

معظمإنللقولفقطوسيلةهذه-كهذهأعمالأليشمل""التغريجوسُعت

رغمالمفايرةالنظروجهةتتبنىفعلا،بهايعتدوائتىالها!ية،المراجع

الوضعلهذامذهلاحلأالكتابيقدمإزالأمر،هذامثليفيبلازلك

المعقد.

علىتقومالتلموديةالشريعةفىماكر-نقطةمنمستخرجالحل

نيةكانتإزانافذأيصبحالسبتيوممعينلعملالتوراةحطرأنالافتراض

منمحظورالقمحطحنأنمثلا،)يفترض،النهائيةمحصلتههيبهالقيام

منائدقيق(علىالحصولهوالفعلىالهدتكانإزافقطالتوراةجانب

آخرهدتمع،الصدفةبمحض،العملثنذ!القيامترافقإزا،أخرىناحية

جانبمنولكنبالتابرليد-محظورأمازالتتفير-نفسهالعملوضعيةفإن

للشريعةانتهاكأىوتوعدونللحيلولة:لذلك.التوراةوليسنقطالهكصاء

نأفكرةفىوتتمثليهودىغيرمريضلتطبيبشرعيامقبولةطريقةهناك

ىأآخر،شىءإئىاليهودىلفيرعلاجهلحطةاليهودىالطببنراياتخه

ملطف،تعبير"اليهودىوغيراليهودى"بينعبار-41:صالسابقالمصدرنفس(1)

العكس.وليساليهودصاهالاْغيارعماوةفعبستهدف،"التخريج
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وحمايةنفسهحمابةيل،الأولىبالدرجةالمريضشفاءنوايا.تكونألا

قدالذىالقاسى،والانتقامالدكنىالتمييزاتهاماتمناليهودىالشعب

نيةوجودومععموما.اليهودىوالشمبخاصبشكلللخطرحياتهيعرض

عنالنهاثيةمحصلتهقختلف"عملالطبيببهيقومعملأىفإنكهذه

نقط)1(.الحاخاميةالثريعةجانبمنالسبتيوممحظوروهذا"الأولهدنه

البديلهنايقترح2(مؤخرلأبالعبريةصدرآخرمرجعأيضافاك

فىالأقلعلىمرتينزكرتالحقاثقتلكأند!رغمأبيقراط،."لقسمالمنافق

جانبالتزمتالإسرانيليينالأطباءنقابةفإنإلاالإسرانيلية)3(5الصحافة

.الموضوعهذاحيالالصمت

لجنسيةا3لجرأا

غيررجلوأىمتزوجةيهودية;1Iبينالجنسيةالمصارسةتعتبر

بالفةخطاياثلاثمنوواحدةالطرنين،عاتقعلىتقعكبرىجريمةزوجها

الهاحا.تفترضإزتماما،مختلفاليهوديةغيرالمرأةوضعلكنالثناعة.

"الذىآيةعليهموتنطبقالانحلالمنعاليةدرجةعلىالاْغيارجصيعأن

جانبى.منالتثديد20،-\،صالساثقالمصرنفس(1)

ضعارلهسشفىنىالطبيةالهاحاهلأبحاثثليزنجرنالكالدكتورمعهد)2(

.9791،القدس،ماسوولن(الطبيب)كتاب،ايسياسينر،،يكتساد

عضوألرنىئلوميتوزكرته9791،مايو03هافلههمولامفىكننسىذكرنه)3(

.191-0يونيوا7هأرشفىالكنيست
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غيرالمرأةكانتءسوافرقولا1(،)الحيلىكنطفةوفطفتالحميرلهممثلىلحعه

ينطبقلاشسهالزواجهفهومأناليهوديتقدحيثلاهأمهتزوج!الي!هود!ة

علىالزناضهوم!نطبقلاللىلل!"أللوث!نمينزواجثمة)"ليسالأغيارعلى

2bib()التلعوديسعاوىالى،!وديةغيروامرأةيهودىاينالجنسممارسة

إلىئفطرالمسببالنفسالبهيعبةالاثمهوأتفىالانفعاساخطيئةالمماوسة

المعارفدائرةفىجاءوتدسرولط(نسبيلا1اعتهاوهمعحوسااليهودغير

لضو!يآيتعرض!لااليهودىغيرونجةهحضسيةص!تة!م"منالتلعودي!

ناعنهوبموحمى")،(الغريب"ؤهـجهلااخمك")3("زرجههكلوبط+ل!الموب

زواجشرعيةلعدمالمِهودكيرعل!!نطبقلا51("ثاهراةالرجل"يلتصئ

إلااليهودغيرعلىهحرمةالمتزوجةأليهوديةلمحيرالمرأبأنووغمالوثي!.

يل!الجنسيةالم!اوسةأن!نىلاذللظالأهر،هذاهنسفىاليهودىأن

العقوبآلكنصحيحهالعكسولهسموجة،يةاليهو3وغيراليهوفىى

الي!ثودىكانإذأحتي،إعدامهايببإلمىالمراهعاتىَعلىغعالرثيسيه

ثلاثاينةكمانتءسوا!صديةغيرأمرأةاليهودىضاجعإؤا"اغتصبياتد

لاتاصرأكانلووحقىعزااء8أمم!وجهكماش!سوا+،1الغةامرا-أوسف!

523.25،احزقيل)1

(TractateBerakhot- P 78 .a (Y

+(المتزوجة)المرأأايمراياثميت8التلموديةالمعاو!دائر131

+1لأ"2+(ماصا،ممفر(أ،

.2،،52المكوبنممفر(15
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كعاتتلهاجطي!وادته-ضاجمهاكللىيهراحد-ديومسنواتشحإلايبلخ

1(."أاسببهاللمشاكللىكتعرفياليهودمىطان،للههيمة1الفسب!الهالىهى

سمةمنأى""كوهينكانوإؤاهاليهودىحلدينهغ!8ذللظوهح

ج!ريمةارتكبلأنهالمميارو،ضرياتهنهضاعفاعقاي!ايتلقى،الكافة

غيرجحيحأنالمفتوضوهنالماهرةهضاجعة"كوهين"ديجوزلاهردوجة:

.21أتهراعاياتاليهود

عيةالاجقطلمكانةا

لغبرباسنطاعتهم!كانأإذاالبهودبسححألابجب،الهاحماه!سب

اليهودعلىضثيلةكانتطههماسلطةهن!يمارسهفبأىثتنمعماليهودمى

الجيشنىجنودع!نمرةمكلىيريدلما"قاندهىالممجاليةاكلاهثلةأأثرز

دائرة،51201الجنممية"المماوسةنى"هحطوراتذكرهمبقهصلرهميعوناين!11

+االيهودغروأوالفيرى1""كويالتلمود!ةالمعا!لى

كلالواقعنىأ-2،1،2العماثق،المصد!نفص5فىكرسهقهصلرميمرن،اين(21

فعيفحاهههنيلاهمملماتهقالأولىألعهرطالحروب"نضفز"ثحتهر!هود!آفيراهراة

ت!عتنئومنلها؟(ماهرأ!هود!ةفيرعبلآ،هالحيضهنطاهؤغهر)هـتعشروناه،ف!ياه

أماقى(ونناهتطللكنهاهدغوياهوثميفحاهنطماهممرنهاعنتكفأليهوديةالديانةالمرأة

يحطلاالت!"المراةخاصةلحن!ةرهناك+!هوديةلعممتامهالأنكهساطةصياتهاه!قهة

عنلعااليهوديةاههاثعتنقال!تىالمراةأى"القلامعةفىتولدلكنهاالقلاسةل!يها

هتزدجينأثنل!أىعلىالحاخاهاتيصراختلارو،حمدصثعدمولتكيداكاحهلىتكون

أنمهر+ثلالةلمد!آالزوجهةالعلاقاتممارم!ةمنيمتنعاانمطاليهود!ةيعتنقان
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أيضأتنطبقالقاعدةهذهأندلالةلهومما،(الرىتناة"مراتبو،اليهودى

نسبخلال)منأصلابهممنينحدرونومناليهوديةالديانةمعتنقىعلى

".النسبيعرت"حتىأوأجيالع!ثؤلمدة(الأم

الإدلاءلهميحقولا،ثالفطؤيكذبونأنهماليهودكفيرهـلفترض

نفسنظريا،،الناحيةهذهمنوضعهم.الحاخاميةالمحاكمأمامبشهادتهم

ففى،المصارسةفىأسوألكنه،والأحداثوالعبيد،اليهودياتءالنساضع

المحكحةتمتقدعندماالحالاتبعضفىاليهوديةثهادةتقبلالأيامهذه

أبدأ.ثهادتهمتقبلفلااليهودغيرأما،بمدقهاالحاخامية

أمرلمعرفةخامية!محكمةتحتاجعندمامشكلةتنشأالصددوبهذا

القفاياالهامةالأمثلةوأحد،اليهودغيرمنسوىيثهودبشأنهيوجدلاما

الدينيةالشريعةعسب،أرملةصفةالمرأةتنالبايأرامل:تتعلقالتى

وفاةعيانثهودأثتإزا-أخرىمرةالزواجبمقدورهاولصبح-اليهودية

منسعبأنهأمامهايهودىقولالحاخاميةالمحكحةتبلئذلك،زوجها.

غيربأنتقتنعأن!ثرطة،بالوفاة(العيان)ثاهديهودىغيرشخص

غيرلأنمباشر،سؤالعلىردأوليس،عابزبطرلقةالأمرزكراليهودى

إجابتهتكوناليهودىمباشرسؤالعلىمباشزإجاثةأجابإذااليهودى

1(.كازبة)

تتعلقتانرنيةدطانفيتولونالذيناليهودغيريخصالتعحيملهنااسنثناههناك()1

استثناءيوجدولاثابههم.ومنالوكلا.الفربونظار،العدلوكتاب.الماليةثالمنقات

اليهود.تجاهوديةمواتفهمكانتلوحتى،العاديينالأغياريغمىمثابه
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حاخاما(يكونأنيهودى)يفضللتعهدالضرورهاقتضتوإزا

مبا!ثر.أصثلةطرحدون،اليهودىغيرالعيانشاهدمع،"بالدردشة

للبحث.المطروحالموضوعبشأنعابرإجابةمنهوششخلص

فلأنلأا!لاموالا

يالهداا-1

مراجعلكن.اليهودىلفيرهديةتقديمبفظاطة،،التلموديمنع

الهداياتبادلالشافعمنلأن،المسألةهذهعلىالتفتالكلاسيكيةاليهودية

هديةيقدمقداليهودىأننحواهاتاعدةوضعتولذلك.الأعمالرجالبين

نأينتظراستثمارأبل،هديةيعتبرهاألاشريطة،اليهودغيرمعارفهلأحد

معروفبن"غير"لأغيارالهداياققديمأماما.نوعمنمردودأعليهيدر

بالتمدقيس!حإز،الصدقةتقديمبثاْنأخرىقاعدةوث.ممنوعةفتبقى

منالكثيرهناكأنرغمنق!.السلامأجلمناليهودغيرالشحاذينعلى

على،"ثالتعوداليهودىغيرللفقيرالسماحبعدمالحاخاميةالتحذيرات

عداواستثارةدونكهذهصدقاتحجبيمكنلذلك،اليهودصدتاتتلقى

مرغولة.غير

ندةلفاا-2

كبير،حدإلىنالرياالشأنبهذااليهودلفيرالمعادىالتمييزأصبح
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الفائد-اأخدشممعاقىالنانىاالشسمنىالمعروضةأ""التخربحاتيسيب

ليهو؟ىناندةيلاترض!تقديمأن!قص،ذلكومحيهودى.هقترضهنحتى

،اليهودىغيرالمذترض!صالةفىدلهـنهالإحسانأععالىهنعملأيعتبر

الواقحهفىهالهاخأهيةالمراجحهنألعديدوتتفقالفائدةاأضلىإلزامهناك

منممكنتدوأكبراستخلاصإلزاعيةحولىهي!مونايننيهابماكلهاأأوليس!

.اليهودىيخوترض!علىالناندة

ألمفقوداءكلاشياا-3

ف!نهيهو؟ياهصاحيهيكونأنيحتملىفىءعلىيهودىعثرإؤا

الملأ+علىعل!هالحئووي!علانوزلكلإعادله،كبيرجهديذلىعلىلحض

ر!الدىلليهووىالمهكرهالحاخاميةدالمراجحالقلعودلهحيزللىللظهخلاقا

هنفعليا،هويمنعهثلهلنفسهيهيالإصقفأ!اليهودىغيرنقل!ثى+على

!منىاللاحق!ة،الأزهنةفىفرضتوتد)1ا+لصاحبهإعادته

أهرتلذلكالزاميا،امرأالضعاشةالأشياءإعافىة!علالهلدان،توانين

الطاعةهنممنوعاقوانين،يتلل!التقيداضرو:اليهودالحاخاهيةالمصاد!

عدىدلعثووجهدأىيدلاعد!مأىهدينىكواصبوديسة!ردةالمدفية

بهودبا.بكنلمإةاالمففودالمنمى+صاحب

ألقانونهلاعلىأط!وااللميلادالأولطأالقرنبدأميكوألقؤدألحاخاهالظيعض111

سارىالفانونعللذللهدرذلماليه!د.لغيرالمفقوداالأهلال!واعادوا8"!ولثعممية

المفعولى.
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القباو7لىالنش-ء

لفيرأهاالكبائر،هنلليهودىاعأ!د!هننوعاىمماوسةتعتبر

المباشرغيربالهداعتسممحهبانرةيطرلقةالمحداص!ممارسةيجوزفلاأليهود

يافةاللىإهانةأو،طيهود+العدايإئارةيتسببأنأحتمالانشأإذاإلا

وقعإذااليح،لحظةالنقودعدفىخطأوتوع:النموؤجىوالمثلاليهود!ة.

اليهودىغيرشوهدإذاأها،إرفمادهألوأج!فصنكهذاخطف!اليهودى

أنما"له:القولبل،للللظقنبيههلليهودىينبفىفلاالهطأ.غسارتكبوتد

وتتفىخطاهاكتاثمفإذاعد(وتهلقفادىوزلكحمعايك"علىأع!تمد

لاحق.

5-النصم!

أفمياءلمجحأوشراءخلالهنسوأءأليهودىعلىا!عبيحوزلا

"ل!هكعوبلأنه8اليهودىغيرعل!ينطبقلاذلكلهـنهعقول.غيرثسعر

يجب،اليهودىعلىأليهودىغيرنصبوإةا")1(شقيقهالإشعان!ممعلب

سكقابمنأفمداصووةهعاتبقهعدمهعالأمرهتسوكةعلىاكلاولإوغام

هشابهة(2(.حال!فىاليهودى

62،1اللاددل!سفر11( o.جبسالملكطبعةالعبربة،للعهارةحرفبةترجعةهله

"أحدكم!لكندتهتةغير"يتصع"لكنالآخر،أحدكم)يضطهد(لمحقحح"ل!الإبليزية

الفمممفىاشرناوكماثمقيقه".إنمعان"كلىالتوراثىللمصطلحصحهحةترجعةالأخر،

ثق!.اليهودش!ياعتها!هاالمصطلحاتطاكللايا!اهثفسرالثانى

-yyyهمشهات"هوئمبن"عاووخ،ثعولحان121
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لسطوواالسركة-6

"شولحانذلكعنيعبركماباتأمنعاممنوعةعنف()دونالسرقة

العنف(استخدام)معالسطوأما"اليهودىغيرمن"حتىعاروخ"

علىائيهودىسطوفإن،زلكومعيهوديا.الضحيةكاناإةبشدةفمحظور

ثل:معينةظروتنىفقطيحظربل!فظ،بلامحظورغيرائيهودغير

حكمنا"!تكانوا"إذابههـسصح"حكمنا!تالأغياريكونلا"عندما

التىللظروتالدتيقةالتفاصيلبشأنبينهافيصاالحاخاميةالمراجعوتختلف

بهذاالمناظزلكنالأغيار،أحدعلىبالسطولليهودىخلالهامنيسمح

الاهتماممنبدلأ،اليهودوغيرلليهودالنسبيةبالسلطةفقطتعنىالشأن

يحتجلملمازاالأمرهذايفسروربما.والإنسانيةللعدالةالشائعةبالاعتبارات

الفلسطينيينأم!علىالسطوضدالحاخاماتمنجدأضئيلعددسوى

الساحقة.اليهوديةالسلطةإلىاستنادأالسطوتمفقد،إسرافيلفى

ئيلإسراأرص!ىاليهود8،جو

شرائع،اليهـودلفيرالمعاديةالشرانعإلىإضافةاالهاحماهفىتوجد

يسراييل()إيرتسإسرانيلأرضفىيعيشونممنائيهودغيرضدخاصة

ائيهوديةالهيصنةلتعزلزمكرسةوهىيعبرونها.الذينحتىضدوأحيانا،

البلد.هذافى
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كثيرةنذاعاتمدار"إصراثيل"لأرضالدقيئالجفرافىالتعريفإن

الأزمنةحتىبشأنهالمناظرةاستمرتوتدالتلمودى،والأدبالتلمودنى

الأقصى:الحددعاةرأىوحسب.المختلفةالصهيونيةالاجماهاتبينالهديثة

وسورلاوالأردنسيناء(نفسهافلسطينإلى)إضافةإسرانيلأرضتشمل

iYيفعبينماأيضا)1(،تركيامنكبيؤوأجزاءولبنان al ; Laiالحدودنى

حمص.خ!على،ولبنانسوريابينالطريقنصفحوالى""نقطالشمالية

يستثنونالذينحتىزلك،رغمغررلون.بنتأييدالتعرلفهذانالوتد

خاصةتمييزيةتوانينوجردضرورةعلىيتفقون،لبنانسورلا-منأجزاء

ضد(الداخليةإسرانيأرضفىالمطبقةالثرانعمنتسوةأتل)ولكن

تفاسيركلوفىداود.مملكةض!نكانتلأنها،المناطقتلكنىالأغيار

أيضا.قبرصجزيزتشمل"إسرانيلأرض"فإن،التلمود

".إسراثيلأرض"نىاليهودبفيرالخاصةالشرانعيعضالآنونورد

ياديةالحاضرالوقتفىالفعليةالصهيونتبالممارصةعلاتتهاتجدووالتى

:للعيان

كالحقول،المنقولةغيرالعقاراتبيعمناليهودىالهاحاهتمنع

سور،فىالبيوتببيعتسمحلكنهاللاغيار،"إسرانيلأرض"فىوالبيوت

اليهودىلنير"إسرانيل"أرضنىبيتبتأجيروتسمح(.الحقول)وليس

حدهر)وهناهآرنيس"غفولنبفله5دروما،بارهـ.الرأىهناعنبدافع(,1

لهذاالإسرانيلىالجيشاستخدامكثرالأخيرةألسنواتوفى.5891.القدس(الأرفى

ضباطه.تعليمنىالكتاب
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عثلىأخرى!اغرأضولكنللسكنى!م!تخدمألاأولأ،شرطنِ:إلىاستنادأ

الممنى.للبيتالمجاورةمنأكثرأوبيوتثلاثةتؤجرألا8!ثانياالتخرين.

االإهاه!ل!لمبسمحلنهك!االعَمالى:ألنحوعلىالعصرائعهلىهوتفسر

ولكنهؤقتة)11إقاهتهمستكونالأوضجمتلكلوالمإزأيتله!اكلارض،فى

فىاليهوديكرن"عندهافق!41يسححاليمؤلغيرالمؤقتألوجودصتى

يكو!ع!ندها""ولهـن،اليهىدهئأقوىاكلاغياويكونعندعاأو،(لمنفى

حتى،ييفناواحدوثنى!هقاءالممماحلنايرؤلاا!افكيارصنأقوياليهود

ثالعبورلهألعممحاحبنينىنلاجوالأهتابرأكانأ!هؤتته،إثامتهكانتلو

يسكنوا"لنهكتوب+ول،السيعةالتوواتيةيالقوانينيقبللمهااوضنافى

هؤقكة.يص!ورةحتىيالسكلن!لهمالمممعاحعدميعنىوه!اأ!ضك،)12

يجوؤلاولكنتوشادأأغيرأجناياهقيمايصبحالمممبعةالقوانينقبلىوإذا

وتقدمالهيكلىيقومعندهاأأىاليوليلىوتتفىإلاالأجفبىالمقيمصفةهنح

ثمخصأىقبولىيحالراليوثيلفيهايقاملاالمَىالأؤهن!وخلالأالأضحية

تساديكأ)3(.أشكيراعتناتاكاهلأ!ةاليهؤيعتنقلا

!ف!يةأناجموينم،غوشءو!عماهويدويقسولطكماسبقهمماصعع

كانتإذا:اليهودتوةجمقدا!،الها!اهحسب،تتعلقالفالممطينيذهعاهلة

ا!طينيين.طرديقتضىالدينىالوابافإنكانيةقوةلديهم

.،-01،3"الزنا5،ذكرص!بقهصلرههبمونافي(11

6230.33ألحووجسفر(21

.0116"الزنا5زكرسهقهصدر،ميحونابن131
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الهاخاهاتجانبهعنالقوانل!يهطهأ،سسعهاديجرىهاوكنيرأ

الهمِوتتأجيريمفعتمانونه!ثل،هفاك،المقطرنينهوأنصاوهمالإسرانيليايأ

هؤتجرنى99لأ9ع!امولالاسقشهادتموتدللأغيأ!6المحاووةالثلاكة

"الإدا!أنالمؤترأعلنكعاديفيد.كامباتفاتياتلمناتشةحاح!اص

منطورمنتعتبر،لانلسعطينيينلمنااستمدادهييفنأولىالتى*اللاتية

تعهرالتىالأرا+هذههثلتلقىهاونادرأصدأ،هتساهحةهسمالة،الهاحماه

الصهيونى."أليساو"جانبهنهثاتسعةممطIالها!اههواقفعنادقة

فىالأغي!اوجيمحضدهوجهآوبىالملىكووهالاثرائعإلىإضان!

للكنعان!يينالمعاديةالشرائحهنيناثعأوطاةأثمدشرهنأك"اسرائيلى"أوض

وكللك،يوشعص!وتهلنلسطيننىعأيثعتالتىأياضرىوالثمعوبالظامى

والأدبالتلحودهـمحرر.الشعوبتلكجميحإيادةيجبالعحاليق.ضد

يماثلىكماأشد.يعنفالجمماعيةللإثمادةالتحرلفيةالدعواتالتلعودى

يخا8الإسرائيليينالضهاطضولىفىأ!مارلهمممنالمتنف!ون،الحاحاهات

لوصاياتصبححتىهالقديمةالشموبوتلكا!رباكلأ!ضىالفممالينيين

!ظو!لاالجا!ية+ا(لأصداثعلاقة"أ1(يتنفسثعىءاىحياشرفي"لنهثل

المعمهـريةالمحدمةلأداءيستونال!ينالاحتياروهلجنودتقدعمأنالواقحنى

صنهزةفىالفلسطينيينإنفيهالهميقال!يوية""محاضؤغزهثىْلطاع

عضالت!يالأياتهربوقإسرافيلىحاخأماسمتنمط!وتد".العماليق"هثل

ص3ركلمهاممف!نىالملكوؤا3يالته1أيضاانالر065165هالتثنيهسفر111
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نىواسعاانتشارأرأيهوحقق)2(،قبيةمبزرةلتبرلرالميديين)1(إبادةعلى

حاخاميةآراءحولالمثاكهةالأمثلةمنكثيروهناكالإسراثيلى،الجيش

الفلسطينيبن.ضدالشراثعتلكإلىتستندللدماءمتعطشة

الإغيارشتم

لاالتىالها!يةالشراثعنماذجبعضالعنوانهذا!تسأناقثى

مثاعرلنرستسعىمابقدراليهودغيرضدمعينتمييزممارسةعلىمحض

أكثرعلىالشأنبهذاالاستثهاديقتصرولن.تجاههموالكراهيةالاحتقار

بعضإلىسأشيربل(الآنحتىفعلت)كمامرجعيةالهاحيةالمصادر

نىواسعنطاقعلىمستخدمةأنهاإلاأهميةأقلكانتوإنالتىالأعمال

الدينية.الترلية

منالأولىالأجزاءأحدفى.العامةالصلواتبعضبنمرصفلنبدأ

منيخلقهلملأنهريهالمتديناليهودىيحمداليرميةالصباحصلوات

فىأيضا)تتخدماليوميةللصلا-الختامىالجزءنىأماالأغيار)3(،

الجميعإلهفلنثكر:العبارةبهذهفيبدأالففران(ويومالسنةرأسصلوات

بينزكركلانتلوالآن17:5آتخاصةانطرالأعداسفر(1)

.،ضاجعهارجلاعرفَامراةوكلالصغار،

ضوءعلىتبية)حادنة،هاهاحماهلينورتبية"عتاكريتيسرانيلىشاؤولالهاخام()2

.591،-5391،مبلمات5،قيهاميديناههاترراهالها!ا.(

تخلتنىلم"لاْنك:يقولوالذكرعبدأ"تجعنىلم"لاْنك)شكر(تبرلكهذايعقب)3(

".هوبرغبكماخلفتنىلأنك":والأنئىامرأ"



لإلهوتصلىوالعدمللباطلتركعلأنها،الأرضأممال(مثليخلقنالمهلأن

أورولاونى،الصلواتكتبمنالأخيزالنقزحذفتوتديع!)1(،لا

فىالأصلىالنصإلىأعيدتثمشفهياً،يتداولونهااليهودكانال!ثرتية

إسرانيل.فىالمطبوعةالصلواتكتبمنالعديد

الثمانى"التبريكات،الأسبوعنهايةصلااأجزاءأهمنىاكذلك

منالمسيحيةومعتنقىالمسيحيينأصلاتستهدتخاصةلعنةهناكعشر"

جحيعولتمحقء)2(رجاللمرتدين!عللا"ربالمهرطقين:واليهوداليهود

للميلاد،الاْولالقرنإلىاللعنةهذهتارلخيرجع".الحالفىالمسيحيبن

قبلماوتتوفى.مضطهدةصفير-طانفةوتتئذ،،المسيحيةكانتعندما

جمعللا"ربلتلطيفها:تمديلاتعليهاأدخلتعشرالرابعالقرنحلول

لمزيدالتعرضوبعد")3(،الحالفىالمهرطقينجميعولتمحقءرجاللمرتدين

رجاءللوثاةتجعللا"رب:التالىالنحوعلىأخرىمزعدئتالضفطمن

الصيفةأعيدتإسرانيلدوكقيامبعدولكن".الحالفىالمهرطقينولتمحق

المطبوعةالجديدةالصلراتكعبمنكثيرأعادتحيث،الداولإلىالقديمة

علىببصفواأنالبهودببننانعةعادةكانتقرببوتتوحتىالشرتبةأور!لانى(1)

هذهعلىالآنهـيواطبإلزامياوأجبايكنلمذلكلكنالاحتقار.عنكتمبير.الأرض

فقط.تدينااممثرالأثناصالعارة

الذيناليهردالحاخامىالاستغدامفىوتعنى،"ميئرماديمهىالعبريةالكلحة)2(

اعتنقواالذىاليهودتعنىلالكها.مسيحيينأو،الأوثانيعبدونأى،"وئنيينأصبحوا

.لإسلاما

،.الرببتفرديؤمنرنلا"الذينبدقةتعنىالتى،"منيمالعبرلةالكلمة)3(
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فىالمملعينمنالعديد!ممعتندمهاالتىالفافية،الصيفةإسرانيلنى

Leoسكاموايعد،الدينيةالمدارس 691 Yهنقريبةكثيرةدينيةجحاعاتدت

لريهميصلونوهمالأناحمَى)شفوياالأول!الصيفآإل!"ايمولنم"غون!

الفتؤنىهذهالترأجععمليةحدثتوتد،الحالنىالمسميحيينليححقيوميا

الجععةصلواتهن(يوحناعهدأنىالكاثوبيكيهَالكنيسةنيهاحذنتالتى

هعالمنطروتدإلخوالمهرطتلإ...يايهودللرأنةالربتدعوصلاةالطيبه

لاساهية.وصتىعدافيةياعتبارهاا!لاتلكإل!اليهودالزعماء

قأالمتديناليهودىعلىينبغى8الثابت!ةاليوميةالصلواتعن!يمعقل

يرتدىعندماأمثلأ،المناسباتهنعديدفىخاصةقصيرةبتبريكات!تان!

يسصحأوتويا،برتايشاهدأوهالموسمأولثاكمةياكلأوجديل!ا،ث!يأ

والاحتقارالكراهيةلزوعالصلواتهذ.بعضوتستخدم!إلخ..سيثةأخبماوأ

اليصدىيتلف!أنكنبغىك!يفايأولالقسعمفىذكرنجاوتد،اليهودغير!ا.

يالتبريكاتيتان!بينحا6يهوديةغيرمقبرهبجوا!هرإذايالدنماقطالمتدين

ايضاا+الأحياعلىتنطبقتعاليمهناكوللن،يهوديةهقبرةثحوا!صرإةا

ي!ث!كرأقينبفىاليهودهنح!ثمدأالمتديناليهودىشاهدإذاعليها،ثناء

المبانىأنكما.يلعنهمأنفينبغىاليهودغيرهنحشدأينماهل!إذاأها،الله

يمرالذىاليهودى19(التلموديحضإؤاطاهر،هلىأعنمضابغيرال!م!منية

هلحؤهثمانتوإذا،لتدهيرهاالوبيدعوأنيهود!ةغيرمأهولةثنايةبجوار

معكوسةالقواعدهذهأنالطبيعى)!هنالافققامربيشكرأنفينبغى

)11.TractateBerakhot, P 58 b



ثالنسهةالتعابم!هذهال!تتبدالسهلهنكانوتداليهودبةا!ان!!النعممبة

ي!هو؟ية،ثللاتأوأحياءثىأوتراه!فىيعيثعونالذكناليهودللفلاجمط

لذلكالطسيهـيةاليهوديةعهدفىللتطبيقالةتاغيرأصبضالكنها

عطأ)هاالأخرىللدياتأتالعبادةوأهاكنالهـف!ائسعلىاقتصرت

الشحعبيةالمحاداتث!التعاليمظكدلختالعممياقطىاونىا)11الإسلام

2(.صطيبأأوكيسةضاهد!ةعنداهراتثلاثأالبصقالمألوفهنفأصبع

13+ا،غيارا1تاثمتمالتىالتوراقيةالأياتبعضةكراحياناوجمكن

غرِعلىءالثنأبيزلاالتىالتعاليمهقصلسلةأيضاه،هناك

البهودلحىأكبرشاءعنذللظاسفرإؤاإلا،أعمالهمعلىأوالبهود

،الأنحتىالأمرهذأعلىيحافالونالأوئلوبهمسواليهود،اليهوديةوالأشياء

"أرصلىالمشولىمما!ثةالأصليةالقاعل!ها!التالحاخاهيةالمراجحعنعديد!شم!(11

."إسرائيل

والتى،شهؤاكلثرهاأورولا+يهودتاهـيخنىألحوأدثهنثعمرإلىأ!اد)هلهأدت(21

اطكأصرثراخ،فىعث!رالراثحالقرنل!وتعتالأنضى!يانباديةعواقبهامازالت

كنصبابضا(المقلساددهانىالإمررأطوركانالنى61يوبيمياملكأ!اهصثعارل

كهودأنوثتثذلهتهلىوتدايقاثعاحتىومازالىكناهصجرىجسروسطضخمصليي

لم4لليهردشهيرأحاهياممانولأنه.صليباجوا!مروا!االبصقعادةلديهما!اخ

اووناىكلمهنقمىنفقاتيدئحالعهود!ةالطاثفةعلىصميلهةلكيمعيب!ضطهدطم

تسمياتسبحاقدسإصىالهـلمةوهئ!دهبية.ثحر!لىالصطيبملىالرب(1العيرقي

اماالهصق،توقفدلللكاماههاهالاصترامعمهقنوعاىاإثلا+يسعحولاللرل!،

للتندر+إثاؤإثلىلهىا!ادةيهدالمقترنةالأضرىالحوادث

العبرىابخعرمقهشققةكطماقطتحوىالغرضلهلماماداألمعمتخدمةالأياتأككر()3

"للياظتحتقرهم75265التثنيةممفرلى"لعاكحكقر،ه"يكؤثعنىالتى"ث!ديتز"

القعممأانطرالأفيارإلىللإشاؤالمستندمة"نمثيتر"الشتمعهارةأنهـدر"وققتهم

العأدأ.هل!أصلهنسعتطةاالأول!
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للاَداب،نوبلجائزاستلمحيثستوكهولممنعبنونتبLQاعودةكعد

سارعلكنهالسولدية،اكاديميةعلىإسرانيلراديومعمقابلةنىأثنى

سببالآنيوجدولكنالأغيار،علىائثنا.يجوزلانهياًأنس"لم:للقول

.ليهودىالجانزمنحوالأنهميعنىوهذا"عليتملثناثىخاص

اليهودلغيرشعبيةاحتفالاتفىاليهودمشاركةأيفاالحظريشمل

أدنى"بإبداءإلايسصحلاالحالةهذهونىالعداوةيثيرالامتناعكانإذاإلا

الاكنهاج.من"ممكنحد

بينإنسانيةصداقةتياممنعتستهدفتعاليمهناك،لذلكإضافة

الإراقة،"نبيذقاعدة:مثلينسأؤكرالصددوبهذااليهودىوغيراليهودى

المقدسة.اليهوديةالأيامخلالاليهودلغيرالطعامإعدادوتاعدة

علىالتحريم)ينطبقنبيد-أىشربالمتديناليهودىعلىيحظر

اليهوديخرإعدادهفىثارك(-الجعةعداماالأخرىالكحوليةالمثروبات

صنعمنكانلوحتى،مفتوحةزجاجةنىالنبيذأنكما،كانتطريقةبأى

فرتها.بيدهمرأوالزجاجةاليهودىغيرلمىإذامحظورأيصبحاليهرد،

بل،وحسبوثنيينليسوااليهودغيرإنبالقولالحظرالحاخاماتهـلعلل

مجردأو،إشاؤأو)بهمسة،يكرشونقدلذابالحسد،أننسهمتفيض

أتريان(منكنوعالمعبودلوثنهمبشربهيهودىيشرعالذىالنبيذالتفكير(

تثددأأتللكنهجميعاالمسيحيينعلىالأمرهذاوينطبقالإراتة""خمر

،الأرضعلىسكبهاينبفىالنبيذزجاجةالمسيحىلمس)إزاالمسلمينبشأن

يحظرالحالتينونى،كهديةتقديمهاأوبيعهافيمكنالمسلملمسهاإذاأما
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يتحقق)كيفاليهودغيرالملحدينعلىأيضاهـشطبق(شربهااليهودىعلى

.اليهودالملحدينعلىينطبقلالكنه(أبذلكيتظاهرونلابأنهمائيهودى

أقلبدرجةالسبتيومالعطعلىالمنروضةالنواهىتنطبق،كذلك

لاالذىالمقدساليومفىيسمحولذا.المقدسةاليهوديةالأيامبقيةعلى

وأاليومخلالتناولهيتمطعاملإعدادمطلوبعملأىبأداءسبتايكون

"طعامتعبيرالعملمنالنوعهذاعلىالشريعةوتطلق.المقدسةالأيام

منهاهـسثثنىاليهودىتعنى،"نفسكلصةلكنبنفيش()أوخيل"النفس

أصحاببشأن""تخريجثصةذلك،رغم)1(.صراحةوالكلاباليهودغير

يسمحلذاكبير،خطرمصدرعداوتهمتكونقدالذين،اليهودغيرالنفوز

علىيشجعألاشريطةالفثةهذهمنلزاثرمقدسيومفىالطعامبإعداد

الطمام.وتناولالحضور

تأثيرات-الواقعفىتطبيقهاعنبمعزل-التعاليمهذهمثلتخلق

تعتبرحيثداثم،ثثكلدراستهاعلىالانكبابخلالمنالأهصيةبالغة

دراسةمنكجزءالتعاليمهذ.مثلدراسةأنالكلاسيكيةاليهودية

يتعلمالأصاس،هذاوعلى.الرفيعةالدينيةالراجباتأحدالهاحاه،

غيرأن،المقدسةدراساتهخلالمنالباكر،ثبابهمنذالأرثذوكسىاليهودى

دواليك.وهكذا،خطيثةعليهمءالثناوأن،بالكلابيقارنوناليهود

أكثردورأ،الواتعفى،للمبتدثينالدينيةالنصوصكتبقارسكما

أوران5"عاروخ"شولحانعلى"بروراه"ميئشاهتعليق،كيتزاهتراكتات"،التلمؤ)3(

القارنيين.أيضايستثنى(إبراهام)ماغنآخرتعليقهناك،215،ييمحا
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منالكثيرتقدمطأنهاوؤلكالكبوى،التلحود!ةوالكتبالتلمودهن4سو

المتعلمين.وغيرالمثمبابغولطعل!تؤلراطركق!وتصاغ،الت!ميليةالشروخ

فىشعبيةأكنوهااخترتألكمَبتلكهنضخمعددبينومن

وأسهمتوخيصة،طبعال!عدةفىصدروتدالهاضرالوتتنىإسرائيل

القو8يية""كتابإنه،طباعتهنفقاتهنكبيوثقدوالإسرائيليةالحكوبة

وياثمرحأسبانيا،فى!ثمرالرا!حالترناواثلفىهحهولىحاضامكلتبالذى

اللىىثالقرتيبأهيتسفوبئ(اليهوديةالدينيةالالقزاهاتهن11`يم!نيه

نىناقشناهاالق!1التلمودتفمميرحسبالحعسةموشىأشاوفىيهمىجا

آيةعل!المترتبالديفىالالتزام921رتمالمدخلفىلمجدالثان!(القسم

"صحبةعنوانتالمدخلىهلىاجا+دتد"لففممعكبكحالأخيك"أحهب

نأيعنىثقوةىاليهؤنحبأنأيلى:كماوشرحه"دينىواجباليهود

هكتوب+دهوهاله!سهعلى،المريحرصكعاهالهوعلىعليهفحرص

"لاذكراهمأللهطيبحكحاؤناذكردقدلففع!مك"بكعالأيخك"اص!

الل!ىلأندينيةالتزأماتعدةتنجمأقولىهذاوعن"لأخيكمايؤزيكتفعلى

ينصبأواهرأتهههحيزنىأوهالهيسرقلننفسهيحمبكماصد!قهيحب

وتسقند.كانتطريقة!أىيؤؤيهأو4أرضهيصرقأو،عليهيكذبأو،عليه

إنسانثلىيعرلىكعاأيفأا!تزامهذأعلىالدينيةالالتزاهالتمنالكثير

عاتلىا.

32رتمالملخلوفى yعبلىأاليهودىغيرالعبلإثقاءلواص!هعالجة

وبهل!ا(سنواتسبحيعداليهودىالعبدعتقينبفىأبينعاحياتطيلة

لأأ--2



اليهودأنحقيغةينىالد!الالتزامهلا"جلد:التالىالتفسيريعطىالصدد

وشعتحقونوليعل!وه،خالقهمليعرفواظقواالباثمرلة،الطننا!تأضل

،الأخرىالشعولبهنعببدلدلههم!نلم4إداله!عم،ثعببدالاحقفا!

ضدمةهنالطردقهاولهكت!نوالنيناللى،جلدتهمينىلاستعبادسيضوون

مئالوشيةء،إلفاإع!دادهمبعدلحدمتناالعبيداهتلاكالوأجبمنلذا.الرب

"لنآيةتقصدهساوهذا)1(،ايوتنافىخطرثمةيك!نلاحتىكلاههم

")2(.الرلبل!عبادةجميعايتهينوناللينإخوتكشتبد

النقودعلىنمافدةبأخدالقاضىالدبنىالواصه505المدخلوبعالج

هنالنائداأخلىنوهرإننايلى:علي!كماوهنصوصايهود!.لفيرالمترضة

والتفسيرنائدةدونفقوضهمأنيجب!لا،المالىنقرضهمعندهااليهودغيو

أعمالىهنعملاأىنقومألابببأنناالدين!الالتزامهذا"واساسهو:

عنفحجموعئدها،ويعبدونهالربيعرنوناللينالناس!اهإلاالشفقة

هناختبارنهناالأدل!8لاننةفق!ونقدمها4الناسثقيةجماهالشفقةأععال

تتبعلصورهالأولىالففةجماهوالشفقةالمحبمنالرفيسىالجزءلأنهالرب

ثواوليساوىال!ث!فقهَنحجبماعندىلناالرببثوابأنولتلاحطوأالربديانآ

فععهنا".ا!ناءجماها!انقومصكنلمال!نا

تفسيرنف!اكلاحرى+المقاطعهنعديدنىه!ثعابهةتييزاتوهنأك

كعتنقانيبباليهودىيشتريهالن!ىاليهؤفيرألعبدألها!اههصسمها()%

يهودكا-لاهلا.!صعلاولهـث،اليهود!ة

،25،46اللاهـفيممفر(21
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علىالكاتبيحرص238()المدخلأجرتهائعاملإعطاءتأخيرحظر

أما.اليهودغيرمنالعاملكانإزاخطوؤأقلتصبحالمعصيةأنالإشارة

مأكانرجلأاليهردىتلعن"لاعنوانتحتفيجىء)9122اللعنضريم

كراهيةأو،زانفةنصيحةبإعطاءالمتعلقةالأخرىالتحركلاتأنكما"امرأة

تنطبق(،2-5،2-246-07،2)منهمالانتقامأو،تعييرهمأو،الآخرين

نأيعنى(%'2T)اليهوديةغيرائعاداتاتباعوحظر.اليهودعلىفقط

يشجبواوأنبلوحسباليهودغيرمن"أنفسهم"يبعدواألايجباليهود

أيضا.ثيابهموحتىسلوكهم

عنبصوابتعبرأعلاهالمذكوؤالتفسيراتأنهناائتاكيدوينبفى

الذين"اليهودية"علحاءوالأدهىالهاخامات،هـلعرت.ائهاحاهتعاليم

ضدالمحاججةيحاولونلاالسببولهذا،تمامأالحقيقةهذ.،عنهايدافعون

يذكرونهالاأنهمالطبيعىومن.اليهوديةالطائنةداخلالآراءهذ.مثل

إثارةيحاوليهودىأىسعةيشوهونفإنهم،لذلكخلافا.أيضأخارجها

يصلمخادعةتكذيباتو!درونالأغيار،منمسععلىالمانلهذه

التىالأهمية،عامةبتعبيراتمثلأ،،يعلنونفهمزروته.التضليلننفيها

تعنىالهاحماهحسبالشفقةأنيتناسونهماولكن!للشفقةاليهوديةتوليها

عميقةهىكميعرتإسرانيلفىيعشمنوكلفقط.اليهودعلىالثفقة

اليهودغالبيةبينجصيعاًاليهودغيرتجاهوالقسوةائكراهيةمواقفوشائعة

عيونأمامأخرىءبأثمياالمراقفهذهتتقنعأنالطبيعىومنالإصمرانيليين.

وصعود67حربومنذإسرائيلدولةتأسش!منذولكن،الخارجىالعالم
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صرلحةوخارجهاإسراثيلفىاليهودمنأهصيةذاتأتلبأصبحتبيغن

لاومفايمتعبيراتفإنالأيخرةالنواتوفىالأمور،هذ.بشأنتدرلجيا

أصبحتاليهودلفير""الطبيعىالقدرهىالعبوديةأننرعمنإنسانية

يستفلونيهودفلاحينيدعلىالتلفىلون،فىوحتىعلانيةللتداولقابلة

ايمونيمغوشءزعمااصثهدوقد.الأحداثالعمالخاصة،العربيةالعمالة

لمحاولةكتبرلروزلكاليهرديخراضطهادحقاليهودتعطىدينيةبمفاهيم

ئطردالداعيةلخطتهمسصاوىوكمرجعائفل!طينيينالبلدياترؤساءاغتيال

نلسطين.منالعربجميع

فإنسياسيا،المواتفهذهالصهاينةمنالعديديرفضحينوفى

علىولشاليهوديةالذاتيةوالمصلتالجدوىاعتباراتعلىتقومحججهم

وقمعاستف!إنمثلايقرلونفهمالمامة.والأخلاقالإنسانيةالمبادىء

الفلسطينيينطردإنأو،الإسرائيلىالمجتمعإفسادإلىيزدىالفلسطينيين

إسرائيلأعمالأنأىالراهنةالسياشةالظروتفىللتطبيقتابلغير

المبدأ،حيثومن.دوئياإسرائيلعزكإلىتوًدىالفلسطينيينضدالإرهابية

نىيشتركون،الصهيونى"اليسار"وخاصةتقريبا،الصهاينةجميعفإن

اليهوديةتعملالتىاليهودلفيرإلمعاديةالعميتةالمواقفاعتناق

الحاضر.الرقتفىتعفلزهاعلىالأرثذوكسية

لإسلأم،المسيحيةامنالهالاكاهم!قفث!لملاثظة

الحاخاميةللمواقفالأمثلةمنالعديدالسابقةالصنحاتنىتدنا

هذهالآننوجزأنالمفيدومنعابر.بئ!كلولكنالديانتينهاتينجماه

الموأقف:
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وتدله!ا.وطجهلللعسيحيةهجدأصقة!كرأهيةمسعكونةأليهودية

فشجةيع!مبرلالكنه،لليهودالمسعيحيةالاضطهاداتكفعلىالموقفهذأ!اتم

كانتاللىىالوتتإلىالواتحنىالكراهيهتلكتا!فيديرجحلللك.

وصدهم(اليهودجاش!هناليسومضطهدةضحيفةترالهاخلادالمسيحية

يلعلىللاضطهاديتعرضوالميهوداكضاالكلرأهيهظكأعتنئولهـن

لاضطهادتعرفيممطاللىهيحودطاينفإنوهكذا.عونهمتلقواولهالمسيحيين

!اهرأيهيغيرلم4الصليبيةالقدحمامملكهَإلىوهربالموحديننطامسعلمى

أساسيين:عفصرلنعلىالعحيقألمسلبىالموقفهلىاهـلقوم،المسعيحية

ثظويحب4يمموعضدالهقودةوالافترا،تالكراهيةعلى6أولأ

والحلاتاتجهةمنيعمموعهنلليهوديةالققليدىالموتفيينالتعييزألصدد

بمنمانالبهيودبةعنوالمدافمل!لالمماهبةالمع!ادينفيالفارمنهةالإنمكالبة

المحدثينألدارسدهع!ميعتولىإؤ،أحرىجهةهن،يسوعتتل"هعمعونلية

المتأخروالتدهـلنللحدىث،المعأصرةصليةا!االرواياتغيمابأنالفترةلتللظ

دقيقهتا!يخيةهعرف!ةت!كوينهنأحدتمكنلا،بينهاسطلت4والتناللأناجيل

الجحاعىشباللىفكرةأن8ةلكعنالنطروكقطع+يسوعإعدامب!روب

حولالفعليةالحقانقليصهنايهمنأهاولكن،وعبثيةشربرةوالموروث

وأكلادبالمَلحودثىيالافترأ+والمليئةالدقيقةغيرالرواياتولكنيمموع،

عشر،التاسحالقرنحتىاليهوديهااعتقدرواياتوه!-اللاحقالتلمودى

دودألعبتلأنهابها-يؤمنون8إسرائيلفى!اصةهنهماالهـثيروهاؤالى

المسيحية.هناليهودهوتفتشكليلىفىهاها
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!سوععلىحكمت-كهوديةحا!اميةهحكمةإنالتلمسودكقولى

السلطةواحتقاوعليها،الأ!لناليهوفىولمحرلضالوفنيةيسهب1الإعدام

ظق!إعداههتلىكلرالتىاليهوديةالطسيليةالمصادروجحيحألحاخامية.

يوجللاالتلمودروايةوحسب،اليهوفىعلىإعداعهسعووليةبالغثممرو!

!دهان.ذممر

كتابهثلى-تامةبجدىيةتؤنجذوه!ث!عهية-اكشالرواياتأعا

التىألتهمإلىقضيتحيثط54سوأكثرفصالم!ش!و،يياثمو،"قوللرقط

لليهودبالشبةفق!"سوع"اسمكان8أيضاالعحرقهعةيسوعبهااتهم

!أك!اأا.حياأالشعبىالإص!ساسدلكوهازال8ممَيتشى،لكلرهزأيمثل

عنأناهيلظبهايالاستشهاديسمعولاالقدر،بننسمحروقيالأناجيل

يثآ.الهدىالإسرائيليةاليهودي!ةالمداوسئىحت!أتعلي!حها

سعهايصدرلاهوتبةهأسبابإلىأيضاالكراهيةتستندثافيا،

قافموهلا4كوثنيةالحاخاهي!التعاليمحسبتصنففالم!سيحي!.الجهلعن

جعيعإلى!ينطروالهلول،التثليحثطحو!المسيحيهللنالرياتنجتفسعيرعلى

اليهودأولئلدجانبمنحقى"هأوثان"ااعتبا!هاالمسيحيةالدينيةالرهوز

للرجال"المنمخصيةءاكلاشياأوالحجادهو4القوراةلفمائفحرئيايعبدوناللأين

سين"المقل!

!ثزهـلاسمه"فليقثلعللعنة!ل!ايةبافهاف!سربتالعبرلة!هشو،-"يسو-3كلعة)1(

اليهود!إنالواتح!لى.المتطرفةالشتانمافصكالهنكشكلثسقذمالهلا!ةوطه،ةكرأه

هرتسلإلىأحيأنايشوررناناثورى!لارتاأهثلالصههونجيةيعادونألذينايا!ثلوكص

مثلثعبيراتعلىصهيونيةدينيةكماياتنىعكرتوثد!وع"-هرتمعل5يتعهير

،+بصوع-عولات،واضبراهبسوع-ناصر"
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نأورغمنسبيا.أخفالإسلاممناليهوديةموقفيعتبرلذلكخلافا

يبدولافإنه)ميشوغاع(،"مجنونهرمحمدوليوصفالذىالجاهزاللقب

الموجهةبالشتانميقارنلافإنهحالأىوعلىايةن،يظهرقدكماعدائيا

لالكته،بالحرقالجديد-العهدمثل-القرآنعلىيحكملا،كذلك-ليسوع

اليهوديةاللفانفالإصلاميةال!ثرلعةبهاصترمالتىائطريقةبنفسيحترم

نأالحاخاميةالمراجعمعظموتتفق.عادىكتابكاْىهـلعامل،المقدسة

زلكيتحاهلونايمونيمغرشزعماءبعضأن)رغموثنيايسالإصلام

يعاملواألايجبايهودأنالهاحاهتنصالأ!اسهذاوعلى(.الآن

ض!لالكنها""العاديينالأيخارمنغيرهميعاملرنمماأسرأالمسلحين

ميمونابناستخداميمكنأخرىومرة.أفضلبشكلمعاملتهمعلى

أعمالهفىوسشثهدوثنيا،ليسالإسلامأنصراتيعلنإذ،للتوضيح

ئن.وتد،الفلسفيةالإسلاميةالمراجعمنبعديدثديد،باحترام،الفلسنية

صلاحمنبأمرواختيروعانلته،الدينلصلاحالخاصالطبيب،ذكرتكما

جاةإنقازلعدمأرساهاالتى4المبادىلكنمصر،يهردلكلرنيساالدين

علىأيضاتنطبق(باليهوديلحققدخطرتفادىحالةفى)إلااليهودىغير

المدلمين.
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يؤاي!وفىيانةل!ا

كلمرووومعومولَف!ثا

على(الغربيةوأوروباالمتحدة)الولاياتالغربفىأحدلايجرو

الدراسةفىشاحاكيفعلكمااليهول!يةللديانةاث!مَاداتتوجيه

كانإذا،للسامية"العداءهىالجاهزةفالتهمة،أيد!ينابينالمطروحة

كانإذا"نفسهيكر.الذىاليهودى5أو،اليهودغيرمنالناقد

الوظيفىبالمعنىالتهلكةإلىبصاحبهيودىوكلاهما،يهوديَاالناقد

لاجتماعى.وا،والعلمى

العالميةالحرببعدواضحةبتوةالنزعةهذهظهرتلقد

بعدالفربيةالثقافيةالتقاليدفىراسخةكظاهرةوتكرست،الثانية

شكلاالماضيةالقديدةالعقودفىواتخذت.إسرائيللولةقيام

كانمهماالإسرانيليةللسياسةانتقادكلباتحتىعصابئا

علىجديدةبرهنةللصهيونيةانممَادوكل،للساميةعداءهامشيَا،

يد!ول.ولابزوللاالذىالعداءذلكخلود

!لمت!ر
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